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RESUMO 

 

A pesquisa possui como tema os aspectos midiáticos e culturais do estilo cinematográfico 

inerente à produção ficcional dos Estados Unidos. O corpus de trabalho é composto por dois 

longas-metragens dirigidos por Paul Thomas Anderson, a partir dos quais a intenção é 

compreender escolhas de mise en scène como recursos formais influenciados não apenas pelo 

que há de racional na experiência fílmica, mas também pela constante dinâmica afetiva mantida 

entre público e obra. A partir dos estudos de King (2005) e Biskind (2004) sobre a produção 

norte-americana independente da década de 1990, o objetivo principal é analisar como o diretor 

constrói a encenação em seus filmes de modo a revelar qualidades de sentimento a quem assiste, 

criando rupturas formais que o colocam à margem da produção mainstream de seu país. Nesse 

sentido, o estudo explora singularidades que, segundo Bordwell (2013), Oliveira Jr. (2013) e 

Aumont (2006), justificam uma possível oposição às convenções clássicas, sejam elas 

narrativas ou formais, estabelecidas por Hollywood. Para isso, é realizada uma análise 

aprofundada do estilo de Anderson com base nos filmes Sangue Negro (There Will Be Blood, 

2007) e Trama Fantasma (Phantom Thread, 2017), evidenciando, a partir do estudo dos dados 

obtidos, padrões e variações no que diz respeito às demais obras que compõem sua filmografia. 

Trata-se, portanto, de uma pesquisa de abordagem qualitativa e que adota como método a 

análise fílmica neoformalista descrita por Thompson (1988). Como resultado, a pesquisa 

constata que, em ambos os filmes, Anderson se interessa mais pelo desenvolvimento 

psicológico e emocional de seus personagens, além da relação mantida entre eles, do que por 

estruturas narrativas baseadas em esquemas tradicionais.  

 

Palavras-chave: Estilo. Mise en scène. Cinema. Análise Fílmica. Paul Thomas Anderson. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The research has as its theme the midiatic and cultural aspects of film style in north american 

fictional cinema. The corpus is composed of two feature films directed by Paul Thomas 

Anderson, from which the intention is to understand mise en scène choices as formal resources 

influenced not only by what is rational in filmic experience, but also by the constant affective 

dynamics maintained between public and film. From the investigations of King (2005) and 

Biskind (2004) on independent American production of the 1990s, the main objective is to 

analyze how the director builds the mise en scène in his films in order to reveal emotional 

qualities to the audience, creating formal disruptions that put him on the fringes of his country's 

mainstream production. In this sense, the study will explore singularities that, according to 

Bordwell (2013), Oliveira Jr. (2013) and Aumont (2006), justify a possible opposition to the 

classical conventions, whether narrative or formal, established by Hollywood. For this, an in-

depth analysis of Anderson's stylistic choices is performed based on the movies There Will Be 

Blood (2007) and Phantom Thread (2017), showing, based on the analysis of the obtained data, 

patterns and variations relevant to the comprehension of Anderson’s way of staging. Therefore, 

it is a qualitative approach research that will adopt as a method the neoformalist film analysis 

described by Thompson (1988). As a result, the research found that in both films Anderson is 

more interested in the psychological and emotional development of his characters, as well as in 

the relationship between them, than in narrative structures based on constant twists. 
 

Keywords: Film style. Mise en scène. Cinema. Film Analysis. Paul Thomas Anderson.  
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INTRODUÇÃO 

  

Não deixa de surpreender como o termo mise en scène resiste ao tempo e continua 

pertinente em meio a reflexões sobre processos criativos no cinema. Pois o fato é que, desde a 

década de 20, passando por um prolífico compilado teórico oriundo dos anos 50/60 e chegando 

a discussões enraizadas no século XXI, o debate sobre o que seria mise en scène e como ela 

funcionaria no cinema se mantém como assunto popular em meios acadêmicos e, também, em 

contextos de práxis fílmica constante.  

Ao notarem a recorrência secular do assunto, pesquisadores contemporâneos como 

Oliveira Jr. (2013) e Martin (2014) contribuem para a manutenção deste interesse mesmo 

quando pincelam condições apocalípticas para o conceito, investigando desusos, 

transformações epistemológicas e até mesmo a possibilidade de sua “morte”. Outros, como 

Bordwell (2009) e Aumont (2006), indicam que a ideia de mise en scène se mantém fértil 

mesmo diante de todos os atuais avanços tecnológicos voltados à captação de sons e imagens, 

das diferentes formas de se consumir filmes e outros produtos audiovisuais e dos novos recursos 

que diretores têm em mãos ao elaborarem a encenação de suas obras.  

Para a pesquisa que propomos, não é diferente. Também nos interessamos pela 

resistência teórica da mise en scène, sobretudo quando a ideia é pensar o trabalho de cineastas 

atuais. Dessa forma, abordamos as características estilísticas do cinema ficcional norte-

americano, particularmente os elementos de mise en scène encontrados na produção narrativa 

oriunda da década de 1990. O corpus da Dissertação é composto pelos longas-metragens 

Sangue Negro (There Will Be Blood, 2007) e Trama Fantasma (Phantom Thread, 2017), 

dirigidos por Paul Thomas Anderson. Cineasta responsável pela assinatura de todos os roteiros 

que servem de base para os filmes que dirige, Anderson detém um alto nível de controle criativo 

em seu trabalho, chamando atenção para as histórias que conta e, também, para a maneira 

através da qual faz isso. É essa maneira de contar histórias o que nos interessa aqui. 

A vontade de estudar decisões estilísticas nos filmes de Anderson surgiu pela afinidade 

do pesquisador com dois ramos de trabalho específicos: a crítica de cinema e a produção 

audiovisual propriamente dita. Além disso, a escassez de estudos em território nacional voltados 

à obra do cineasta chamou atenção, sobretudo ao ser comparada com pesquisas que, no exterior, 

demonstram há algum tempo interesse em sua trajetória. Exemplos disso podem ser 

encontrados em Martínez (2011), Manassero (2015), Toles (2016) e Sperb (2013), autores de 

diferentes nacionalidades que pensam os filmes do diretor em âmbito acadêmico. Ainda assim, 

é latente a ausência de investigações aprofundadas sobre o estilo do cineasta, principalmente 
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no que diz respeito à maneira com que ele constrói a encenação em seus filmes. São essas duas 

lacunas – aquela relacionada à inexpressiva produção nacional e esta, relacionada a estudos 

sobre o estilo do diretor – que desejamos preencher parcialmente com esta pesquisa. 

Nesse sentido, procuramos, durante a revisão bibliográfica, entender quais os interesses 

centrais de publicações já realizadas sobre a obra de Anderson. Como resultado, constatamos a 

existência de: a) livros ancorados na Psicologia e voltados à análise subjetiva dos personagens, 

como em Martínez (2011); b) obras interessadas pela relação dos filmes com os estudos 

midiáticos na pós-modernidade, como em Sperb (2013);  c) escritos voltados aos aspectos 

culturais norte-americanos refletidos pelas narrativas de Anderson – o discurso social e político 

estadunidense, em Manassero (2015), e os principais interesses narrativos e simbólicos do 

cineasta, em Toles (2016). No entanto, além de compartilharem distintos pontos de vista a 

respeito da obra de Anderson, esses estudos indicam também uma lacuna relacionada ao que se 

sabe sobre a maneira com que o cineasta dá forma aos seus interesses narrativos; como ele 

denota nuances visuais e sonoras, comunica a já citada dimensão do sensível, cria símbolos e 

reforça características de autoria.  

Não se trata de afirmar que estudos estilísticos sejam completamente ignorados nos 

textos encontrados. Toles (2016), por exemplo, contribui nessa perspectiva ao também estudar 

como o diretor se utiliza dos espaços em seus filmes, tratando ambientes de trabalho como 

extensões dos estados psicológicos dos personagens. O que constatamos é que em nenhum deles 

há uma análise aprofundada sobre o ato de encenar em Anderson. Assim, justificamos a 

presente pesquisa com base em três interesses específicos: 1) analisar a contribuição do fazer 

artístico em âmbito cultural, tomado enquanto trabalho; 2) adotar abordagens teóricas sobre 

estilo cinematográfico que levem em consideração a influência de processos comunicacionais 

e 3) estudar produtos culturais significativos1 e que possuam em suas respectivas dinâmicas 

internas a união dos dois elementos anteriores – o trabalho artístico como meio para comunicar 

o sensível. 

No que diz respeito ao estudo exploratório de sua filmografia, notamos que Anderson, 

desde o seu primeiro longa-metragem, Jogada de Risco (Hard Eight/Sydney, 1996), adota 

padrões narrativos e formais que ficaram conhecidos ao longo dos anos como sutis rupturas no 

modelo de criação cinematográfica estabelecido por Hollywood. Tal modelo diz respeito a um 

conjunto de convenções (ou “regras” para se contar uma história em sons e imagens) que o 

cineasta californiano parece questionar e, por vezes, ignorar durante a execução de seu trabalho. 

 
1 Entendemos como significativos, neste caso, filmes que tenham tido reconhecimento da crítica especializada, 

dos festivais dedicados à produção independente e do público. 
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O objeto de pesquisa escolhido – composto pelos longas-metragens Sangue Negro (There Will 

Be Blood, 2007) e Trama Fantasma (Phantom Thread, 2017) – diz respeito a uma tentativa de 

analisar esta ruptura um pouco mais de perto, e que é tratada aqui como uma tensão entre o que 

está estabelecido no cenário mainstream do cinema e a influência de decisões estilísticas no que 

diz respeito ao envolvimento do público com um filme.  

A atenção que o cineasta dedica àquilo que seus personagens sentem, aspecto colocado 

em nível de igualdade quando comparado àquilo que eles fazem, é um sinal da influência 

exercida pelo estilo sobre a experiência que o público tem com sua obra. Essa atenção de 

Anderson pela dimensão do sensível pode ser observada, por exemplo, em Magnólia 

(Magnolia, 1999), Embriagado de Amor (Punch-Drunk Love, 2002), Sangue Negro, O Mestre 

(The Master, 2012) e Trama Fantasma, seis dos nove longas-metragens dirigidos por ele2. São 

filmes que tratam os sentimentos, os afetos e as emoções dos personagens como os principais 

elementos de suas narrativas. 

 Como um recorte de possíveis estudos estilísticos voltados aos filmes do diretor, a mise 

en scène no cinema surgiu instigante por conter elementos que Anderson trabalha de maneira 

complexa, como o posicionamento da câmera, a movimentação de atores pelo quadro, a 

iluminação, os figurinos, os cenários, entre outros. A partir disso, algumas questões iniciais 

vieram à tona: de que maneira aquilo que se vê no quadro fílmico pode ser encarado como 

resquício de um estilo previamente planejado? Como a mise en scène é capaz de enfatizar as 

características subjetivas de uma personagem? O que há de comunicacional nos estudos 

estilísticos voltados ao cinema? Como a mise en scène pode contribuir para o desenvolvimento 

de singularidades estilísticas em um filme? Se aquilo que os personagens de Anderson sentem 

são aspectos tão importantes de suas narrativas, como a forma fílmica comunica sentimentos, 

afetos e emoções?  

Da justaposição entre questões iniciais, conteúdo reunido na revisão e elementos da 

justificativa, chegamos à seguinte questão-problema, recortada e contextualizada com base no 

objeto brevemente descrito: como Paul Thomas Anderson utiliza elementos da mise en scène 

para exercer a função expressiva do estilo cinematográfico nos filmes Sangue Negro e Trama 

Fantasma? A hipótese considerada na pesquisa aponta para a possibilidade de Anderson 

resgatar técnicas clássicas de encenação no cinema de modo a romper com convenções 

narrativas e formais da produção norte-americana, desfamiliarizando aspectos da mise en scène 

 
2 Na ordem de lançamentos, sua obra é composta por: Jogada de Risco (1996), Boogie Nights – Prazer Sem Limites 

(1997), Magnólia (1999), Embriagado de Amor (2002), Sangue Negro (2007), O Mestre (2012), Vício Inerente 

(2014), Junun (2015) e Trama Fantasma (2017). 
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e, com isso, enfatizando processos comunicacionais voltados àquilo que seus personagens 

sentem. 

Assim, o objetivo geral do estudo é investigar como se dá a relação entre mise en scène 

e a função expressiva do estilo cinematográfico nos filmes Sangue Negro e Trama Fantasma, 

ambos projetos do roteirista e diretor Paul Thomas Anderson. Pensados enquanto etapas para 

isso, os objetivos específicos dizem respeito a: 1) estabelecer um recorte teórico capaz de 

relacionar o trabalho de cineastas a aspectos culturais e comunicacionais; 2) entender como se 

deram, em seus momentos mais importantes, os estudos estilísticos no cinema, sobretudo 

aqueles centrados na mise en scène; 3) estabelecer o contexto do qual o objeto de pesquisa 

surgiu, de modo a compreendê-lo naquilo que ele tem de mais característico em termos 

narrativos e formais; 4) investigar, a partir da análise fílmica, elementos de mise en scène 

presentes em Sangue Negro e Trama Fantasma, bem como de que maneira eles se relacionam 

com as funções do estilo cinematográfico; 5) relacionar os resultados da análise à inquietação 

e ao argumento que movem a pesquisa. 

Partimos do pressuposto de que cinema é arte e também é comunicação. Afinal, os 

cineastas “[...] gastam uma energia enorme para mostrar sua história de um certo jeito e não de 

outro” (BORDWELL, 2009, p. 32), e isso reforça a importância do estilo no que diz respeito à 

experiência que o público tem com um filme. É a partir de recursos estilísticos – ou seja, do 

conjunto de técnicas desenvolvidas ao longo da história do cinema – que o conteúdo fílmico 

afeta quem assiste, ao passo que esse ato de afetar só é possível quando processos 

comunicacionais são estabelecidos e mantêm como elemento de mediação aquilo que se 

conhece como forma fílmica. Sobre o assunto, Bordwell (2009, p. 58) aponta que 

 

Sem interpretação e enquadramento, iluminação e comprimento de lentes, 

composição e corte, diálogo e trilha sonora, não poderíamos apreender o mundo da 

história. O estilo é a textura tangível do filme, a superfície perceptual com a qual nos 

deparamos ao escutar e olhar: é a porta de entrada para penetrarmos e nos movermos 

na trama, no tema, no sentimento - e tudo mais que é importante para nós. E já que os 

diretores são extremamente cuidadosos no aperfeiçoamento dos meandros de seu 

estilo, nós nos sentimos compelidos a mergulhar nos detalhes. Uma discussão 

completa sobre um filme não pode se deter só no estilo, mas este deve ser alvo de 

minuciosa atenção.  

 

Tratar o estilo cinematográfico pelo viés da Comunicação, no entanto, não é um esforço 

tranquilo. É preciso fugir de concepções clássicas de pesquisa para que o ato de afetar, próprio 

da experiência fílmica, possa ser considerado pertinente também fora da Estética. Na busca por 

essa possibilidade, optamos por vertentes de estudo interessadas pelo que há de sensível no 

processo comunicacional, aliando-as às funções executadas pelo estilo cinematográfico na obra 
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do diretor Paul Thomas Anderson. É assim que julgamos ser possível entender melhor como 

Anderson faz da técnica o coração de seu cinema, comunicando as complexidades subjetivas 

tão comuns aos seus personagens e permitindo aos filmes que conduz se tornarem referência 

para a produção de seu país. 

Seria errôneo afirmar que uma pesquisa centrada num produto cultural tão específico – 

os filmes de Paul Thomas Anderson – pudesse dar conta do que foi a produção cinematográfica 

narrativa/ficcional nos Estados Unidos como um todo, ou seja, em seus diferentes períodos de 

ebulição. Como dito, um dos intuitos do trabalho é, de fato, encontrar reflexos dessa trajetória 

na maneira com que os filmes que servem de referência ao estudo foram encenados. 

Assim, considerando a natureza dos objetos escolhidos, os objetivos definidos, a 

questão-problema e o argumento apresentado como elemento central do trabalho, construímos 

os pilares teóricos da pesquisa, pois é justamente deles que surge a lógica argumentativa 

utilizada na Dissertação. Dentre algumas de suas funções, estão: 1) permitir que mantenhamos 

o foco durante toda a investigação bibliográfica; 2) contribuir com a estruturação da escrita e 

3) garantir que respeitamos os limites impostos pelos objetos de pesquisa, evitando afirmações 

mais amplas que não possam ser fundamentadas em evidências retiradas diretamente deles.  

 Cultura, arte e comunicação do sensível compõem o primeiro pilar teórico da pesquisa. 

Sua relevância se justifica por se tratar da área de concentração do estudo e, em termos de 

abordagem, por se voltar a produtos culturais (filmes/cinema) oriundos de uma cultura 

midiática. A ênfase que propomos diz respeito a uma tentativa de refletir sobre os aspectos 

comunicacionais inerentes ao trabalho exercido por artistas (mais especificamente, por 

cineastas). Além disso, procuramos pensar a relação sensível que aqueles que criam mantêm 

com seus públicos, ou seja, pensar escolhas formais adotadas por cineastas e que visam 

expressar qualidades de sentimentos, afetos e emoções a quem assiste. Para isso, nos ancoramos 

nos estudos de Chaui (2008) sobre o conceito de cultura associado ao de trabalho e também em 

Muniz Sodré (2006) e Marcondes Filho (2013), que pensam o ato comunicacional como um 

processo intersubjetivo. Por fim, nos voltamos a Croce (2016) para debatermos a ideia de 

expressão, fundamental para os demais estágios da pesquisa ao descrever como intenções 

criativas intervêm na matéria artística. 

 O segundo pilar teórico que sustentamos ao longo do estudo diz respeito ao cinema 

independente norte-americano, contexto do qual Paul Thomas Anderson se destacou como 

realizador. Trata-se do elemento cultural que confere materialidade aos longas-metragens 

Sangue Negro e Trama Fantasma, objetos que servem de referência à coleta e à análise. 

Abordamos o assunto, sobretudo, em seus aspectos históricos e estilísticos, reconhecendo 
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limites e possibilidades para sua evolução no tempo. A partir dos estudos de King (2005) e 

Biskind (2004), a ideia é aprofundar a investigação da trajetória de Anderson e, com isso, 

abarcar a complexidade conceitual do termo “independente” no cinema, tendo como auxílio 

não apenas acontecimentos que marcaram sua utilização em determinadas épocas, mas decisões 

estéticas e narrativas que deram a ele características tratadas, hoje, como típicas. A intenção 

aqui é discutir até que ponto a obra do cineasta pode ser considerada, de fato, independente do 

sistema de estúdios hollywoodiano. 

 O terceiro pilar, por sua vez, diz respeito ao estilo cinematográfico. Encaramos a ideia 

de estilo no cinema como elemento estrutural que organiza a criação artística, dando ordem à 

abstração mediante o uso de imagens e sons. Além disso, o encaramos também como um 

elemento essencialmente cultural, enfatizando sua relação com as possibilidades e os limites 

citados no pilar anterior. Para tanto, como base teórica, nos apoiamos principalmente em 

Bordwell (2009), Wölfflin (2012), Croce (2016) e Aumont (2006), reconhecidos pelo interesse 

em pensar a história da arte e do cinema sem que, para isso, seja necessário ignorar ou deixar 

em segundo plano escolhas formais próprias do processo de criação.  

 Já o quarto e último pilar teórico da pesquisa abarca a mise en scène, tida como elemento 

específico do estilo cinematográfico. Ancorados novamente em Aumont (2006) e contando 

também com investigações de Thompson (1988), Oliveira Jr. (2013) e Bordwell (2013), 

propomos aqui uma reflexão sobre o uso da mise en scène no teatro e no cinema, resgatando 

fragmentos do legado deixado pelo primeiro em relação ao segundo e enfatizando a gradual 

importância dos diretores nessa dinâmica, ao longo dos séculos que a constituem. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

De abordagem qualitativa, a pesquisa dedicará atenção especial à coleta e à análise dos 

dados obtidos a partir dos filmes selecionados. Segundo Bauer e Gaskell (2002), a pesquisa 

qualitativa se diferencia da pesquisa quantitativa por não lidar com números e não se apoiar em 

modelos estatísticos na explicação de sua coleta. Dessa forma, é evidente a importância da 

interpretação como forma de construir, a partir dos elementos da persuasão e da retórica, um 

estudo que possa ser comunicado publicamente.   

Ao ressaltarmos a importância da persuasão e da retórica para a pesquisa qualitativa, 

nos referimos à pertinência de assumir a influência do logos, do pathos e do ethos na maneira 

com que estruturamos o processo comunicacional responsável por apontar resultados. Ao 

problematizarmos essa questão, sabemos que 
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O logos se refere a lógica do puro argumento, e os tipos de argumentos empregados. 

O pathos se refere aos tipos de apelo e reconhecimento dado à audiência, levando em 

consideração a psicologia social das emoções. O ethos abrange as referências 

implícitas e explícitas na situação de quem fala, que estabelece sua legitimidade e 

credibilidade no falar o que está sendo dito. Deveríamos, portanto, pressupor que toda 

apresentação de resultados de uma pesquisa é um conjunto dos três elementos básicos 

da persuasão, na medida em que os pesquisadores querem convencer seus pares, os 

políticos, as agências de financiamento, ou mesmo seus sujeitos de estudo, da 

autenticidade e da importância de seus achados. No contexto de se comunicar os 

resultados da pesquisa, o ideal científico de uma retórica de pura racionalidade 

argumentativa, sem pathos ou ethos, é uma ilusão. (BAUER; GASKELL, 2002, p. 28) 

 

Nota-se aí a aproximação entre cunho de pesquisa e elementos caros a uma 

Epistemologia da Comunicação interessada por influências subjetivas. Ao analisarmos Sangue 

Negro e Trama Fantasma, procuramos evitar o domínio da pura razão argumentativa, 

permitindo que a maneira através da qual sentimos os filmes possa ter sua parcela de 

contribuição no texto final. A ideia é estruturar interpretações que, de outra maneira, não fariam 

justiça às possíveis intenções de Paul Thomas Anderson ao exercer as quatro funções do estilo 

cinematográfico. Contudo, é preciso reconhecer a maior pertinência do logos, ou seja, da lógica 

argumentativa pura, durante o processo de coleta e análise, sobretudo quando comparado às 

demais nuances da comunicação científica. Assim, as normas estabelecidas pelo método e os 

procedimentos necessários para comunicar publicamente as evidências “[...] nos protegem da 

supervalorização da autoridade (ethos), e de apenas satisfazer ao público – dizendo-lhe o que 

quer ouvir (pathos)” (BAUER; GASKELL, 2002, p. 28). 

Para a delimitação do corpus de pesquisa, procuramos atender a alguns requisitos 

importantes para uma Dissertação centrada na estilística cinematográfica, levando em conta não 

apenas os objetivos da pesquisa, como também os limites de sua formatação. O primeiro deles 

diz respeito ao amadurecimento de Anderson enquanto realizador. Assim, evitamos obras 

lançadas num período em que, provavelmente, o cineasta ainda não teria estabelecido as 

principais características de seu estilo, ou seja, a forma com que exerce as quatro funções 

propostas por Bordwell (2009).  

Outro ponto importante diz respeito ao nosso desinteresse por filmes com narrativas que 

dependam de vários personagens centrais, como ocorre em Boogie Nights e Magnólia. Ora, se 

a questão-problema trata sobre como o cineasta exerce a função expressiva do estilo 

cinematográfico, consideramos mais importante investigar filmes em que Anderson aposta no 

menor número possível de protagonistas. É neles que o diretor tem mais tempo e recursos para 

trabalhar as “qualidades de sentimento” que interessam à Dissertação, tendo em vista a 

possibilidade e a necessidade de refiná-las por conta de um elenco reduzido. Além disso, 
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influenciam também a quantidade e a variedade de informações possíveis a partir do método 

que escolhemos – e sobre o qual falamos mais adiante. 

Realizada a filtragem inicial, restaram como opções os longas-metragens Embriagado 

de Amor (2002), Sangue Negro (2007), O Mestre (2012) e Trama Fantasma (2017). 

Descartamos o filme de 2002 pela proximidade que mantém com a obra lançada em 2017 – 

ambos tratam de romances mantidos por indivíduos em crise – , ao passo que a seleção final se 

ateve aos filmes Sangue Negro e Trama Fantasma muito mais pela variação formal e narrativa 

que possuem um em relação ao outro do que por algum nível de desinteresse que poderíamos 

nutrir por O Mestre. A obra protagonizada por Joaquin Phoenix e Philip Seymour Hoffman 

chegou, inclusive, a ser considerada como parte do estudo, perdendo espaço por conta dos 

limites formais da Dissertação e também pelas características metodológicas que citamos no 

parágrafo anterior, a partir das quais julgamos desnecessária a inserção de um terceiro objeto 

no corpus. 

Definidos o cunho da pesquisa e a maneira por meio da qual realizamos a delimitação 

do objeto, cabe apresentar a referência metodológica que utilizamos. Sabe-se que, ao enfatizar 

não apenas os dados obtidos e a forma através da qual isso acontece, procurando também 

destacar a importância do processo de apresentação dos resultados de pesquisa, a abordagem 

de cunho qualitativo exige um método capaz de responder a questão-problema que move o 

estudo e ressaltar, no processo de comunicação dos resultados, a posição superior do logos em 

relação ao pathos e ao ethos, sem ignorar, com isso, qualquer um dos três elementos básicos da 

persuasão e a influência que eles exercem sobre o nível de credibilidade do estudo. Com isso 

em mente, optamos pela análise fílmica neoformalista como método a ser seguido ao longo da 

pesquisa, tal como propõe Thompson (1988). Trata-se de uma escolha alinhada à investigação 

proposta pela questão-problema, às particularidades do corpus e às duas necessidades inerentes 

ao cunho do estudo. 

Para Thompson (1988), são duas as maneiras de conduzirmos uma análise fílmica. Na 

primeira delas, temos o enfoque numa abordagem pré-determinada. Na segunda, uma análise 

interessada pelo filme em si.  No geral, a escolha por uma ou por outra depende dos motivos 

pelos quais uma analista deseja estudar determinada obra. A respeito da primeira, temos uma 

análise feita a partir de métodos estabelecidos de antemão, e geralmente ligados a áreas com as 

quais o cinema não se relaciona diretamente. Exemplo disso são os estudos psicanalíticos de 

filmes, a partir dos quais teorias sobre o inconsciente humano, por exemplo, são usadas à 

exaustão como forma de pensar o cinema. Em suma, a ideia é apostar num método que existe 
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antes da escolha do próprio objeto, e até mesmo antes do início de qualquer etapa do processo 

de estudo.  

 Este tipo de abordagem metodológica tem a necessidade de adaptar os filmes a ideias 

muito mais amplas do que eles, o que pode se tornar um problema caso o enfoque da pesquisa 

seja, por exemplo, as escolhas estilísticas dos realizadores. Ainda seguindo o exemplo citado 

no parágrafo anterior, cabe pensar que, se toda obra “[...] apenas reconstitui o complexo de 

Édipo, então nossas análises irão, inevitavelmente, começar a se parecer umas com as outras3.” 

(THOMPSON, 1988, p. 4, tradução nossa). Como resultado, os filmes podem acabar perdendo, 

durante o processo de pesquisa, muito daquilo que os torna singulares enquanto arte e, não 

raramente, até mesmo enquanto reflexo fidedigno de um contexto sociocultural específico. 

Ainda assim, é importante ressaltar que Thompson (1988) não condena o uso de interpretações 

ancoradas em teorias externas a uma determinada obra; basta apenas que analistas evitem o 

exagero no uso delas e optem sempre pelo retorno à materialidade fílmica. 

A ideia de materialidade é essencial à segunda opção de análise proposta por Thompson 

(1988). Ao partirmos para o filme em si, percebemos pelo próprio termo a importância das 

características intrínsecas da(s) obras(s) escolhida(s), e não de teorias pré-estabelecidas por 

algum campo de estudo distinto. Falamos, portanto, do neoformalismo, que não deve ser 

encarado como um método propriamente dito, mas como uma “[...] série de considerações 

básicas que podem ser organizadas de modo a construir um método específico para resolver os 

problemas levantados por cada filme4” (THOMPSON, 1988, p. 6, tradução nossa) 

De acordo com Gunning (2014), a proposta de análise apresentada por Thompson 

(1988) é, ao mesmo tempo, argumento estético e análise específica; teoria e demonstração. Já 

Grant (1990, p. 343) ressalta que o neoformalismo assume que o público, ao ver um filme, se 

mantém constantemente ativo e responde à obra “à medida com que aprende sobre as normas” 

(tradução nossa) que a regem, demonstrando que a atenção de quem vê e as escolhas criativas 

de quem realiza andam de mãos dadas neste tipo de análise. O interesse de um estudo fílmico 

neoformalista, portanto, tem relação direta com estudos cognitivos e não se atém apenas às 

estruturas narrativas de uma obra, mas também aos mecanismos estilísticos que ela apresenta.  

 
3 “[...] If every film simply plays out an Oedipal drama, then our analyses will inevitably begin to resemble each 

other”. 
4 “[...] the basic assumptions can be used to construct a method specific to the problems raised by each film”. 
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Das considerações inerentes ao neoformalismo, interessam para o estudo proposto a 

ideia de desfamiliarização5, esquemas e motifs. É a partir delas que pensamos as funções do 

estilo cinematográfico em Sangue Negro e Trama Fantasma, adotando como recorte a mise en 

scène vista nos filmes.  

Foram formalistas russos como Shklovsky (1991) que apontaram a técnica artística 

como tendo a função de trazer algum nível de desfamiliarização ao nosso dia a dia. Para eles, 

percepções práticas são aquelas que utilizamos nos afazeres cotidianos, ao passo que uma 

percepção não-prática seria própria de uma obra de arte, por exemplo, com base na qual 

participamos de uma experiência estética que, de alguma maneira, quebra a rotina na qual 

frequentemente estamos inseridos. Assim, dificultar o reconhecimento de formas e aumentar a 

duração de uma experiência perceptiva, por exemplo, são estratégias a partir das quais a 

desfamiliarização se torna “[...] o termo neoformalista geralmente aceito para designar o 

propósito básico da arte em nossas vidas6” (THOMPSON, 1988, p. 11, tradução nossa). 

Já esquemas são “[...] práticas bem padronizadas, rotinas estilísticas” (BORDWELL, 

2009, p. 25) que cineastas desenvolvem como forma de solucionar problemas de encenação. 

Importante apontar que tais rotinas podem ser originais ou podem ser “resgatadas” do passado 

e reutilizadas no presente com base na tradição estilística do cinema. De certa maneira, é por 

causa de uma constante necessidade de resolver problemas que diretores passam a adotar 

nuances formais que perpassam as quatro funções do estilo cinematográfico. Por fim, utilizamos 

o conceito de repetição, que deve ser compreendido em conjunto com a ideia de variação.  

 

Repetição e variação são dois lados de uma mesma moeda. Notar um é ficar atento ao 

outro. Ao pensar sobre filmes, precisamos procurar por similaridades e diferenças. 

Indo de umas às outras, podemos apontar motifs e contrastar as mudanças pelas quais 

passam, reconhecendo paralelismos como repetição e, ainda assim, notando variações 

cruciais7. (BORDWELL; THOMPSON; SMITH, 2017, p. 67, tradução nossa) 

 

A indicação de padrões em um filme aponta para intenções específicas de cineastas, 

assim como o surgimento de uma variação (que podemos encarar como a desfamiliarização de 

uma rotina estabelecida) tende a surpreender o público e instigá-lo a procurar sua função no 

âmbito geral da obra. Portanto, realizamos o estudo dos longas-metragens Sangue Negro e 

 
5 O termo original, segundo Sher (1991), é ostraniene, que vem do russo e pode ser traduzido também como 

enstrangement e making it strange. Optamos pelo termo “desfamiliarização” tanto por sua relação com o trabalho 

de Thompson (1988) quanto por acreditarmos que ele expressa a essência do que Shklovsky (1991) propôs. 
6 “Defamiliarization, then, is the general neoformalist term for the basic purpose of art in our lives”. 
7 “Repetition and variation are two sides of the same coin. To notice one is to be alert to the other. In thinking 

about films, we ought to look for similarities and differences. Shuttling between the two, we can point out motifs 

and contrast the changes they undergo, recognize parallelisms as repetition, and still spot crucial variations”. 
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Trama Fantasma através de um método criado com base naquilo que desejamos investigar em 

ambos os filmes. Nele, há um elo entre: 1) análise fílmica de abordagem neoformalista (voltada 

aos filmes em si); 2) busca por momentos nos quais a desfamiliarização da mise en scène atua 

como principal efeito do filme; 3) esquemas, que encaramos como soluções tradicionais para 

problemas de encenação; e 4) repetições,  variações, funções e motivações que denotem, 

expressem simbolizem ou decorem elementos narrativos e formais no filme.  

Organizamos a exposição da pesquisa em quatro capítulos. No primeiro deles, 

exploramos a trajetória histórica da mise en scène, levando em consideração suas origens 

teatrais e, ainda, sua posterior adequação à prática cinematográfica e aos estudos fílmicos. 

Investigamos também a relação que o termo mantém com a noção de estilo no cinema, essencial 

para entendermos um pouco mais o objeto de pesquisa escolhido. Por fim, propomos, ancorados 

em Sodré (2006), Chauí (2008) e Marcondes filho (2013), uma reflexão a respeito de possíveis 

aproximações entre os conceitos de cultura, comunicação e mise en scène no cinema. A ideia é 

pensar como escolhas criativas próprias do fazer fílmico são expressadas e comunicadas, 

moldando, dessa forma, a relação mantida entre público e obra. 

No segundo capítulo, apresentamos a trajetória e as principais características narrativas 

inerentes aos filmes de Paul Thomas Anderson. Investigamos não apenas a breve relação que o 

cineasta manteve com a produção independente de seu país, mas também o processo de 

adaptação que permitiu a ele adentrar o sistema de estúdios hollywoodiano e, ali, estabelecer 

sua marca enquanto diretor.  

Já os capítulos 3 e 4 apresentam, respectivamente, a decomposição e análise das 

principais escolhas de mise en scène presentes em Sangue Negro e Trama Fantasma. No que 

diz respeito à dinâmica de apresentação dos dados coletados e do estudo realizado, optamos 

pelo uso de sequências numéricas para as figuras (3, 4, 5...), nas quais as subdivisões ficam 

responsáveis por referenciar planos específicos (1.1, 2.2, 3.4...). Essa formatação servirá de 

referência constante à medida que uma ou outra imagem precise ser recuperada em prol da 

argumentação. 

 Esperamos ser capazes de, mediante os resultados obtidos, delinear elementos centrais 

do estilo cinematográfico proposto por Paul Thomas Anderson, de modo a estimular que outros 

estudos sobre a obra do diretor sejam realizados em território nacional. Além disso, buscamos 

contribuir para a aproximação entre a pesquisa em Comunicação e os estudos fílmicos 

interessados por escolhas de mise en scène no cinema, fomentando questões que julgamos 

pertinentes para a contínua evolução do saber no campo das Artes. 
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CAPÍTULO 1 

DE BAZIN A ANDERSON: A MISE EN SCÈNE NO CINEMA 

 

 

Mise-en-scène. Vinculado ao cinema desde sua criação, o termo é encarado como “[...] 

um objeto histórico” (MARTIN, 2014, p. 2) que pode ser revisitado de maneira produtiva na 

atualidade. No entanto, a miscelânea de definições surgidas desde sua concepção sempre corre 

o risco de fazê-lo significar tudo e, ao mesmo tempo, nada muito específico, transformando-o 

num conceito escorregadio e, por vezes, insuficiente. É contra essa dificuldade que nos 

posicionamos. 

Na busca por definições que otimizem o estudo sobre a mise en scène no cinema de Paul 

Thomas Anderson, partimos da relação histórica que ela mantém com o teatro popular do século 

XIX. Trata-se, afinal, de um termo nascido nos palcos do período como forma de indicar a 

função de profissionais responsáveis por adaptar a dramaturgia vista no script às ações 

executadas pelos atores. Aumont (2006, p. 12), nesse sentido, aponta que “[...] a cena foi para 

o teatro aquilo que o quadro foi para a pintura: o artefacto que permite criar, isolar, designar 

um espaço específico, que escapa às leis do espaço quotidiano”.  

É justamente a ideia de criação num espaço que ressalta a  função do metteur en scène, 

ou seja, daquele que “coloca em cena”, definição muito comum também no início do cinema. 

A contínua e crescente importância dos encenadores ao longo da história, sobretudo pela 

ascenção do melodrama como alternativa à tragédia clássica, é um dos motivos que justificam 

a permanência do termo ao longo dos séculos, influenciando diversas formas artísticas e, 

também, o pensamento crítico a respeito delas.  

Nos tópicos seguintes, discorremos sobre as origens históricas do termo e também sobre 

o conceito de mise en scène utilizado ao longo da pesquisa. Além disso, tratamos sobre a relação 

deste conceito com investigações estilísticas voltadas ao fazer cinematográfico. Como 

desfecho, exploramos possíveis aproximações entre as ideias de Comunicação, Cultura e mise 

en scène, de modo a pensar o trabalho de cineastas como pertecente não apenas de um processo 

criativo e estético, mas também comunicacional. 

 

1.1 CONCEITO E RELAÇÃO COM ESTUDOS ESTILÍSTICOS 

 



23 

 

Colocada em prática no cinema, ainda no início do século XX, a mise en scène (que 

tratamos ao longo do texto também como encenação) pode ser encarada como o ato de “levar 

alguma coisa para a cena, a fim de mostrá-la” (OLIVEIRA JÚNIOR., 2013, p. 25). No entanto, 

o conceito, como mostram estudos estilísticos que ganharam força desde a década de 1950, vai 

além disso, gerando controvérsias que dificultam uma posição mais rígida sobre suas principais 

características. Ainda assim, chama atenção os atritos que ele estimulou numa época em que a 

montagem era tida como o elemento definidor do cinema: 

 

À medida que o jornalismo cinematográfico progredia nos anos 1910 e 1920, boa 

parte da crítica tentava provar que o cinema era uma arte distinta que nada ficava 

devendo ao teatro. O que aparecia como “puramente cinematográfico” era a técnica 

emergente da montagem, ao passo que a encenação, pelo próprio nome, parecia 

“teatral”. [...] Não é de admirar que os críticos mais perspicazes, assim como os 

teóricos mais imaginativos, com frequência, pregavam as virtudes da montagem e 

ignoravam a mise-en-scène. Foi preciso uma nova geração de críticos, que cresceu 

com o cinema sonoro, para equilibrar a balança. (BORDWELL, 2009, p. 29) 

 

Consideramos que as discordâncias entre adeptos da montagem e aqueles que apoiavam 

a encenação são menos relevantes para uma reflexão sobre a mise en scène. O que nos interessa 

é sua evidente contribuição para o desenvolvimento dos filmes.  

Segundo Oliveira Jr. (2013), o nome de André Bazin surge fundamental para 

compreendermos o apelo dos estudos sobre encenação no cinema. Crítico e teórico francês, 

além de um dos fundadores dos Cahiers du Cinèma8, são dele alguns dos textos que chamaram 

atenção para a influência exercida pelas técnicas de direção que, pouco depois, segundo Godard 

(1989), seriam vinculadas por Jacques Rivette, também integrante dos Cahiers..., ao conceito 

de mise en scène. Tal influência se manifestava não apenas sobre a reflexão de seus colegas, 

mas sobre o próprio processo do fazer cinematográfico. A respeito de sua contribuição, 

entendemos que 

 

Uma variada gama de conceitos analíticos foi proposta por Bazin em seus escritos dos 

anos 1940 e 1950, mais notadamente sobre certas técnicas que os primeiros estetas 

negligenciaram: o plano-sequência, o movimento de câmera e a composição em 

profundidade de campo (profondeur de champ). Os diretores com foco na realidade 

tendem a recorrer a essas técnicas, mais do que às trucagens da montagem e aos closes, 

já que querem captar a continuidade espaço-temporal do mundo em que vivemos. Em 

pouco tempo, entretanto, Bazin viu suas técnicas preferidas serem encampadas por 

uma geração um pouco mais jovem de críticos apaixonados por Hollywood. 

(BORDWELL, 2009, p. 32-33) 

 

 
8 Publicação francesa voltada à crítica cinematográfica e lançada em meados dos anos 1950. 
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Os escritores que faziam parte da equipe dos Cahiers du Cinèma na época em que Bazin 

comandava a revista, conhecidos como “jovens turcos”, se recusaram a adotar totalmente o 

discurso de seu líder, pautado, entre outros fatores, por uma concepção favorável a uma suposta 

capacidade que o cinema teria de apreender a realidade fenomênica do mundo. De acordo com 

Bordwell (2009), a equipe formada por François Truffaut, Jean-Luc Godard, Jacques Rivette, 

Éric Rohmer, Claude Chabrol, entre outros, acreditava que a busca por um suposto realismo 

fotográfico, tão cara a Bazin (2018), seria algo menor quando comparada aos artifícios 

expressivos que os cineastas utilizam para apresentar uma visão particular de mundo. Com isso, 

surge aquela que ficou conhecida como a “política dos autores”, defendida por vários 

integrantes da publicação e que pode ser entendida com mais profundidade em escritos como o 

de Baecque (2010).  

Convém apontar, no entanto, que a iniciativa dos Cahiers diz  respeito menos a uma 

teoria bem fundamentada do que a uma forma muito particular de encarar o cinema, de produzir 

um manifesto repleto de paixão sobre ele. Mesmo assim, e apesar de um relativo 

deslumbramento discursivo com a forma fílmica, justificado tanto pelas raízes bazinianas da 

equipe quanto pela vontade que tinham de questionar a produção francesa em voga na época, 

os jovens turcos podem ser encarados como responsáveis por um dos marcos dos estudos 

fílmicos. Isso se dá justamente pela atenção que eles direcionaram às escolhas específicas dos 

cineastas durante o processo de feitura de uma obra. É esse o ponto que utilizamos como fio 

condutor da presente pesquisa.  

No que diz respeito aos estudos contemporâneos sobre encenação, o interesse por essas 

escolhas ganhou espaço considerável e, hoje, faz parte de qualquer abordagem estilística 

proveniente de investigações acadêmicas voltadas ao cinema. Para definir mise en scène, por 

exemplo, é comum que pesquisadores se voltem à tradição dos críticos franceses, ao trabalho 

pioneiro do teórico e cineasta soviético Sergei Eisenstein – inspirado, por sua vez, pelo teatro 

de Vsevolod Meyerhold – e ao que diziam os autores da Présence du Cinéma (1959-1967), 

outra revista francesa voltada a estudos do tipo. Tratam-se de visões mais ou menos distintas 

que foram trabalhadas de modo a criar uma síntese de elementos comuns e complementares que 

pudessem ser utilizados durante as análises dos teóricos em questão. Nesse sentido, Bordwell 

(2009) apresenta uma definição  que consideramos capaz de reunir as principais características 

de todas essas abordagens, e que, por isso, atua como parte do marco teórico seguido na nossa 

pesquisa. Segundo o autor, 
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[...] o essencial sentido técnico do termo denota cenário, iluminação, figurino, 

maquiagem e atuação dos atores dentro do quadro. Alguns críticos incluiriam o 

movimento de câmera como um elemento da mise-en-scène, mas prefiro deixá-lo 

como uma variável independente. A movimentação da câmera diz respeito à 

cinematografia, não constituindo uma característica do que é filmado. (BORDWELL, 

2009, p. 36) 

 

Ao pensarmos a mise en scène segundo a ideia de expressividade, relação defendida 

pelos jovens turcos dos Cahiers du Cinema, é possível encarar os recursos especificados pela 

definição de Bordwell (2009) enquanto espécies de ferramentas a partir das quais artistas (no 

caso, diretores) dão forma a visões de mundo específicas. Mas o que é expressão? Como pensá-

la na pesquisa acadêmica? Como, afinal, ela se dá na criação artística?  

Para Croce (2016, p. 33), a noção de “expressão” precisa ser entendida como 

diretamente ligada à intuição (ou representação), ao passo que “o espírito não intui senão ao 

fazer, ao formar, ao expressar”. É necessário agir para que haja expressão, portanto. Dessa 

maneira, pensar a atividade exercida por Paul Thomas Anderson em seu trabalho é, em si, 

analisar como o cineasta dá forma às impressões que possui, ou seja, como ele exerce sua 

capacidade de intuí-las, de expressá-las. É importante, nesse sentido, apontar que 

 

A atividade intuitiva intui o tanto que exprime. Se essa proposição soa paradoxal, uma 

das causas disso está, decerto, no hábito de dar ao termo 'expressão' um significado 

muito restrito, reduzindo-o somente ao âmbito das expressões verbais; mas existem 

também expressões não verbais, como, por exemplo, linhas, cores e tons: todas essas 

devem ser incluídas no conceito de expressão, que abrange, portanto, todo tipo de 

manifestação humana, como orador, músico, pintor ou qualquer outra. Seja pictórica 

ou verbal, musical ou descrita e denominada sob qualquer outra manifestação, a 

expressão não pode faltar à intuição, da qual é, propriamente, inseparável. (CROCE, 

2016, p. 33) 

 

Trata-se de reflexões inspiradas por anos de estudos coletivos sobre o ato estético, mas 

que, no século XX, ganharam novas nuances motivadas pelo advento da imagem produzida por 

dispositivos técnicos, como projetores, câmeras fotográficas e filmadoras. No caso de filmes, 

além das cores, dos tons e do contorno das formas presentes na imagem, inúmeros outros 

elementos próprios da linguagem cinematográfica podem ser considerados recursos expressivos 

passíveis de utilização por parte de quem cria, ou seja, permitindo a realizadores expressar 

aquilo que, antes, carregavam como meras impressões. 

 Consideramos importante para esse debate o legado de Astruc (1999), crítico e teórico 

francês interessado pelo aspecto intuitivo da imagem em movimento. No ano de 1948, por 
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exemplo, ele já percebia a capacidade expressiva da produção moderna, sobretudo aquela 

oriunda da Nouvelle Vague9, comparando-a aos primeiros anos do cinema: 

 

O cinema está a caminho de tão simplesmente tornar-se um meio de expressão, isso o 

que foram todas as artes antes dele, isso o que foram em particular a pintura e o 

romance. Após ter sido sucessivamente uma atração de feiras, uma diversão análoga 

ao teatro de boulevard, ou um meio de conservar imagens da época, ele se torna, pouco 

a pouco, uma linguagem. Uma linguagem, ou seja, uma forma na qual e pela qual um 

artista pode exprimir seu pensamento, por mais que este seja abstrato, ou traduzir suas 

obsessões do mesmo modo como hoje se faz com ensaio ou o romance. É por isso que 

eu chamo a esta nova era do cinema a Caméra stylo. Essa imagem tem um sentido 

bastante preciso. Ela quer dizer que o cinema irá se desfazer pouco a pouco dessa 

tirania do visual, da imagem pela imagem, da narrativa imediata, do concreto, para se 

tornar um meio de expressão tão flexível e sutil como o da linguagem escrita. Esta 

arte, dotada de todas as possibilidades, porém prisioneira de todos os preconceitos, 

cessará de permanecer cavando eternamente o pequeno domínio do realismo e do 

fantástico social que lhe é acordada nos confins do romance popular quando 

deixarmos de fazer dela o domínio de eleição dos fotógrafos. (ASTRUC, 1999, p. 319) 

 

Notamos aí uma associação entre o termo estilo10 e a ideia de expressão no cinema: para 

Astruc (1999), cineastas modernos são aqueles que assinam suas obras, ou seja, aqueles capazes 

de expressar o que pensam ou sentem sobre a vida e o mundo. Não à toa, o cinema, por possuir 

inúmeros recursos capazes de auxiliar nessa tarefa, passou a ser encarado pelos realizadores 

modernos como um meio de expressão repleto de possibilidades.  

Ajuda na compreensão dessa ideia a descrição que Croce (2016) faz dos elementos que 

compõem o ato de expressão artística. Para o autor, as paixões ou a sensibilidade de quem cria 

dizem respeito à matéria, que nada mais é do que o conteúdo (afetos, ideias, sentimentos etc.) 

absorvido pelos artistas em sua aparelhagem psíquica. Já a maneira com que, através de seu 

trabalho, eles dão forma ao caos provocado por esse conteúdo depende de sua insensibilidade 

ou serenidade. Ou seja, é preciso que artistas subjuguem suas impressões de modo a controlá-

las, organizá-las e, assim, comunicá-las ao público. Aqui, acreditamos que o uso do termo 

“comunicar” se justifica, já que, se a expressão é a atividade que dá forma às impressões de 

quem cria, o trabalho de um cineasta pode ser encarado como sua subjetividade entrando em 

contato com a subjetividade do público. 

 
9 Marie (2011, p. 30-31) define a Nouvelle Vague como um “slogan jornalístico” voltado a “uma das escolas mais 

afirmadas e mais coerentes da história do cinema” (grifo do autor). Entendida como escola artística, a Nouvelle 

Vague pode ser descrita, grosso modo, como uma série de diretrizes teóricas e práticas para se produzir e para se 

pensar cinema, que foi difundida em território francês a partir do ano de 1948 (resistindo até 1959) e influenciada 

pelo trabalho de críticos e teóricos descontentes com a produção cinematográfica de seu país. A discussão, no 

entanto, requer um aprofundamento conceitual que julgamos não ser necessário para a pesquisa que propomos. 
10 Do francês stylo, ou “caneta”. 
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Toda essa discussão se aproxima daquilo que buscamos com os filmes de Paul Thomas 

Anderson: entender como o cineasta norte-americano comunica o que os seus personagens 

sentem (ou seja, aquilo que ele quer que sintam como forma de contar suas histórias), tendo em 

vista o protagonismo exercido pela dimensão do sensível em suas narrativas. Reforçamos, 

portanto, a influência decisiva que a Nouvelle Vague teve sobre o cinema independente dos 

Estados Unidos, berço do qual o próprio Anderson foi construído e se construiu.  

Astruc (1999) continua sua defesa do cinema como linguagem do pensamento e dos 

sentimentos apontando que, na modernidade, ele se diferenciou daquilo que sua fase “muda”11 

mais procurou fazer: criar significados com a ajuda de associações simbólicas entre imagens 

distintas. Para ele, o próprio movimento dos atores no quadro, seus gestos, a escolha do 

posicionamento da câmera, os objetos encontrados numa cena, os figurinos, diálogos e qualquer 

elemento presente numa imagem já são capazes de, por si só, expressarem ideias, afetos, 

sensações. Segundo o autor, “[...] todo pensamento, como todo sentimento, é uma relação entre 

um ser humano e um outro ser humano ou certos objetos que fazem parte de seu universo” 

(ASTRUC, 1999, p. 323), sendo o cinema capaz de evidenciar essa relação e se tornar, com 

isso, um verdadeiro mecanismo de expressão.  

 Ao se expressarem, cineastas tendem a criar um estilo específico. Mas qual a 

importância do estilo cinematográfico num filme? Na pesquisa que propomos, consideramos 

fundamental uma investigação mais ampla sobre funções estilísticas no cinema. Segundo 

Wölfflin (2012, p. 93), “explicar um estilo é integrá-lo na história geral da época [...], é mostrar 

que em sua linguagem ele apenas expressa o mesmo que as outras manifestações da época” 

(grifo do autor). Desse modo, ao falarmos em como os recursos disponíveis a um cineasta são 

importantes para sua capacidade de exprimir, nos referimos à tecnologia, às escolhas estéticas 

e narrativas estabelecidas ao longo do tempo, aos costumes e expectativas do público, ao 

fomento da produção inerente a determinadas épocas, à existência de meios de distribuição e 

exibição, além de tantos outros aspectos fundamentais para a existência do cinema. Recortes 

contextuais como esses são fundamentais para uma análise interessada pela prática exercida por 

cineastas, tendo em vista que decisões criativas tendem a seguir, basicamente, dois caminhos: 

a aceitação de soluções dadas pela tradição ou a recusa daquilo que fora consolidado ao longo 

dos anos. 

 
11 Utilizamos aspas porque, na verdade, o cinema jamais foi pensado ou executado em suas intenções originais 

sem o auxílio do som. Era comum, segundo Cousins (2013), que performances musicais fossem realizadas ao vivo, 

no exato momento em que os filmes do período inicial do cinema eram projetados, como forma de envolver o 

público durante a sessão. Posteriormente, a banda sonora foi adaptada às bitolas disponíveis e, assim, possibilitou 

aquilo que conhecemos como cinema sonoro. 
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 Segundo Bordwell (2013), foi apenas nas décadas de 1960 e 1970 que pesquisadores se 

interessaram pelo estudo aprofundado do estilo no cinema “clássico”, culminando na 

publicação de livros e, assim, na consolidação de um tipo de pesquisa voltada à relação entre 

escolhas criativas no cinema e contextos sociais, culturais e históricos. O essencial do esforço 

diz respeito à busca por uma concepção teórica que dê conta de rotinas estilísticas amplamente 

utilizadas em determinados períodos. O resultado dos estudos propostos por Burch (2017), por 

exemplo, apontam a possibilidade de se delimitar pelo menos três modos mais influentes de 

representação no cinema: o modo primitivo (primitive mode of representation, ou PMR), que 

diz respeito às características estilísticas amplamente utilizadas nos primeiros anos do cinema; 

o modo institucional (institutional mode of representation, ou IMR), relacionado àquelas que 

se estabeleceram a partir de 1914 e que ajudaram a fundar o cinema clássico de Hollywood; e 

o modo desconstrutivista, responsável por reunir elementos estilísticos próprios da produção 

moderna, principalmente de certos filmes avant-garde12. 

 Já Salt (2009), a partir da exaustiva tarefa de assistir a milhares de obras segundo seus 

respectivos anos de lançamento, encontrou diversos padrões e rupturas criativos influenciados 

por contextos culturais, sociais e tecnológicos, contribuindo, assim, para a construção de uma  

“[...] cronologia de inovações estilísticas que surgiram no cinema europeu e americano desde 

os primeiros anos” (BORDWELL, 2013, p. 171). Por isso, seu trabalho se mostra fundamental 

para pesquisadores sensíveis a uma abordagem interessada por normas coletivas de criação.  

 Cientes das importantes contribuições feitas por esforços revisionistas como os dois que 

citamos, propomos um caminho distinto na tentativa de compreender como o trabalho de Paul 

Thomas Anderson é executado: aliando a noção de estilos dominantes sugerida por Burch 

(2017) à busca por padrões e rupturas coletivas proposta por Salt (2009), nos apoiamos também 

numa discussão que leve em conta as noções de tarefas e funções estilísticas. Segundo Bordwell 

(2013, p. 208), todo cineasta “busca objetivos”, ao passo que “as escolhas estilísticas o ajudam 

a obtê-los”. Essas escolhas são determinadas, segundo o autor, não apenas pela capacidade 

criativa dos artistas, mas também por aquilo que a tradição de sua arte os oferece como 

referência. Assim, problemas relacionados a como expressar sentimentos durante uma cena de 

jantar, por exemplo, podem ser resolvidos com base naquilo que cineastas do passado fizeram.  

 
12Burch (2017), que associava concepções marxistas à sua análise, também aponta como sendo um modo de 

representação legítimo a produção japonesa anterior à Segunda Guerra Mundial, principalmente aquela 

desinteressada por elementos caros ao western. Por sua especificidade e pela necessidade de síntese, optamos por 

não citá-la no corpo principal do texto. 
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Carroll (2008) define como “amplificação” o processo de rever trabalhos anteriores para 

resolver problemas estilísticos do presente, e isso se dá justamente porque, ao reutilizarem 

soluções do passado, cineastas ampliam a presença dessas escolhas na história e também as 

possíveis maneiras de inserí-las num filme. Não se trata, porém, de afirmar que a tradição serve 

apenas para solucionar problemas; ela também pode ser encarada como parte dele. Assim, “em 

vez de reproduzir, amplificar ou sintetizar esquemas, o cineasta pode se afastar da prática 

comum mais nitidamente” (BORDWELL, 2013, p. 210).  

Ao se desvincular de uma tradição, uma artista pode reforçar características particulares 

de seu estilo, aumentando a chance de se consolidar na indústria e também de quebrar 

expectativas de um público acostumado com soluções clássicas. Bordwell (2013), influenciado 

pelos estudos de Gombrich (2009), trata rotinas estilísticas tradicionais como “esquemas”. Cabe 

a uma cineasta, portanto, aderir ou não a eles. Nesse sentido, o autor aponta que  

 

Como as virtudes de um novo esquema só podem ser descobertas por ensaio e erro, o 

cineasta estratégico inovará em doses controladas, estabelecendo o novo elemento em 

um contexto familiar que possa acostumar o espectador às funções do recurso. Por 

tais razões, é improvável que em qualquer filme muitos esquemas sejam revistos ou 

rejeitados. (BORDWELL, 2013, p. 211) 

  

Ao destacarmos a cautela com que cineastas costumam revisar ou rejeitar esquemas 

estilísticos, vislumbramos a importância de postura semelhante numa análise destinada ao 

cinema de Paul Thomas Anderson. Em sua consolidação, afinal, a produção independente dos 

Estados Unidos precisou, em maior ou menor grau, aderir a esquemas clássicos como forma de 

ampliá-los e também de rejeitá-los, de maneira estratégica, questionando o sistema imposto 

pelos estúdios hollywoodianos. Assim, nos interessa analisar o estilo em Sangue Negro e Trama 

Fantasma levando em conta, também, esquemas tradicionais utilizados no passado como forma 

de solucionar problemas semelhantes àqueles levantados por ambos os filmes. 

 Apesar de essencial para o estudo que propomos, a relação entre o estilo cinematográfico 

como prática e como interesse de pesquisa não se resume a referências teóricas, influências 

contextuais e esquemas envolvendo tradição e inovação. Procuramos, também, entender como 

o estilo de um(a) cineasta contribui para o desenvolvimento de um filme. Quais, afinal, são as 

funções do estilo cinematográfico? 

 Para Bordwell (2009), existem quatro funções do estilo no cinema. São elas: a função 

denotativa, a função expressiva, a função simbólica e a função decorativa. No primeiro caso, 

trata-se da “descrição de cenários e personagens”, da “narração de suas motivações” e da 

“apresentação dos diálogos e do movimento” (BORDWELL, 2009, p. 59). Em outras palavras, 
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a função denotativa diz respeito àquilo que vemos (movimentos, formas, luzes, sombras, 

objetos) e ouvimos (ruídos, notas musicais, monólogos, diálogos) tendo como referência o 

quadro cinematográfico. 

Já a função expressiva diz respeito, como citado anteriormente, ao uso da cor, da luz, 

do movimento dos atores, da interpretação (por parte do público) e de outros elementos técnicos 

como forma de apresentar “qualidades de sentimento” (BORDWELL, 2009, p. 60). Trata-se de 

uma capacidade que a mise en scène possui de comunicar amor, ódio, tristeza e outras vertentes 

afetivas e emocionais importantes para a história que é contada. Indo além em sua definição, 

ele aponta que há outra possibilidade para o estilo no que diz respeito à sua função expressiva: 

a de causar (ou produzir) sentimentos em quem assiste. A diferença fundamental entre um estilo 

que comunica e um estilo que causa sentimentos é que, no primeiro, trata-se de uma intenção 

que nasce da ação de cineastas, do planejamento da forma fílmica executado por eles. Já o 

segundo diz respeito, sobretudo, à bagagem subjetiva que os espectadores carregam consigo, 

responsável por fazer um momento ou outro soar de maneira distinta de pessoa para pessoa.  

Partindo para a função simbólica, sabemos que “o estilo também pode produzir 

significados mais abstratos e conceituais” (BORDWELL, 2009, p. 60). Aí está, de acordo com 

o autor, a função mais utilizada em pesquisas voltadas a cinema ao longo de sua história, com 

variações transitando através, por exemplo, da Psicanálise, do Marxismo, do Feminismo e dos 

Estudos Culturais. O que importa aqui é uma produção de sentido que transponha os limites 

denotativos, expressivos e decorativos da imagem, alcançando, com isso, reflexões que partem 

do filme e seguem em direção a inquietações mais amplas sobre a vida e o mundo.  

Por fim, a função decorativa aponta para o uso de padrões e variações formais capazes 

de estabelecer algum tipo de assinatura autoral a cineastas, não possuindo, necessariamente, 

alguma relevância narrativa. Em suma, é quando o estilo pode “operar por si mesmo” 

(BORDWELL, 2009, p. 60). Na produção contemporânea, os filmes do diretor Wes Anderson, 

como Moonrise Kingdom (2012) e O Grande Hotel Budapeste (The Grand Budapest Hotel, 

2014), podem ser tratados como exemplos drásticos do estilo decorativo, já que compartilham 

características de encenação que se relacionam menos com as necessidades narrativas de cada 

obra do que com o rígido gosto estético do cineasta13. 

Após discorrermos sobre as quatro funções do estilo cinematográfico, cabe perguntar: 

de que forma somos apresentados a cada uma delas? Como devemos nos preparar para 

 
13 Há quem diga que as marcas deixadas pelo diretor em seus filmes podem ser associadas, inclusive, ao seu estilo 

de vida. Uma análise do tipo pode ser encontrada em: <https://www.mrporter.com/daily/what-mr-wes-anderson-

has-taught-us-about-style/3158>. Acesso em: 18 dez. 2018. 
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reconhecê-las durante uma análise? Segundo o próprio Bordwell (2009), é preciso, acima de 

tudo, considerar que elas podem atuar tanto isolada quanto simultaneamente num filme, e que 

só uma análise baseada num enfoque pré-determinado dá conta de decompô-las e segmentá-las 

com solidez.  

Por sua relação direta e conflituosa com o sistema de estúdios hollywoodiano, pensar o 

estilo cinematográfico no cinema independente norte-americano é assumir durante todo o 

tempo uma variação histórico-conceitual, comparando diferentes abordagens teóricas com 

aquilo que se estabeleceu mais recentemente. Ao pensarmos o cinema de Paul Thomas 

Anderson, portanto, procuramos manter diversas comparações com o cinema clássico dos 

Estados Unidos, justapondo escolhas estilísticas e ressaltando ampliações e recusas que 

auxiliem no entendimento de seu trabalho como diretor. Sobre esta influência histórica, no que 

diz respeito à conceitualização das funções do estilo, sabe-se que 

 

[...] todas essas funções estão atreladas à existência de normas. Existem normas para 

a representação de informações – ou seja, para a denotação no cinema. Existem 

normas históricas para a representação expressiva, normas históricas para a 

representação decorativa e certamente existem normas históricas para a função 

simbólica do estilo. Podemos dizer que essas normas variam em relação a tempo e 

lugar. Por exemplo, a maneira com que narrativas foram denotadas no cinema em 

1903 seria – em muitos aspectos, talvez não em todos – diferente da maneira com que 

a função denotativa seria exercida no cinema dos anos 1950 ou 1960. E o mesmo vale 

para as qualidades expressivas14. (BORDWELL, 2004, n/p., tradução nossa) 

  

Retornando à questão-problema da pesquisa, ressaltamos também a ênfase dada à 

maneira com que Anderson exerce a função expressiva do estilo, sendo ela o principal interesse 

do nosso estudo. Com isso, não queremos dizer que a denotação, a decoração e os símbolos são 

ignorados ao longo do texto, muito pelo contrário. Ao investigarmos como o diretor se expressa, 

comunicando qualidades de sentimentos fundamentais para suas narrativas, é necessário que 

passemos por todas as funções do estilo, segmentando uma por uma, já que elas, como visto, 

tendem a atuar tanto isolada quanto simultaneamente ao longo de uma determinada obra. 

Buscamos, portanto, decompô-las para entendê-las melhor. 

 
14 “[...] all of those functions are also tied to a conception of norms. There are norms for the representation of 

information - for denotation in cinema. There are historical norms for expressive representation, historical norms 

of decorative representation and there are certainly historical norms for symbolic functions of style. You can argue 

that those will vary by time and place. For instance the way in which story was denoted in 1903 in cinema is going 

to be - in many respects, maybe not all respects - different from the way the denotative function will be fulfilled 

in 1950s or 1960s cinema. And the same might go for expressive qualities”. 
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1.2 CULTURA, COMUNICAÇÃO E MISE EN SCÈNE  

 

Numa linha de pesquisa interessada por Cultura e Comunicação, analisar as 

especificidades do trabalho exercido por diretores de cinema é algo que levanta uma série de 

questões. Como, afinal, associar a rotina profissional de um(a) cineasta àquilo que se entende 

por Cultura? Como pensar a pesquisa em Comunicação a partir de decisões criativas voltadas 

às narrativas cinematográficas? E como a dimensão do sensível, importante para a questão-

problema que move a pesquisa, se relaciona com ambos os assuntos? Organizando de maneira 

lógica os possíveis caminhos para responder a essas inquietações, consideramos pertinente 

refletir, de início, sobre a etimologia do termo “cultura”: 

 
Vinda do verbo latino colere, na origem cultura significa o cultivo, o cuidado. 

Inicialmente, era o cultivo e o cuidado com a terra, donde agricultura, com as crianças, 

donde puericultura, e com os deuses e o sagrado, donde culto. Como cultivo, a cultura 

era concebida como uma nação que conduz à plena realização das potencialidades de 

alguma coisa ou de alguém; era fazer brotar, frutificar, florescer e cobrir de benefícios. 

(CHAUI, 2008, p. 55)  

  

As ideias de “cultivo” e de “cuidado com a terra” sugerem uma relação próxima entre o 

conceito de cultura e a noção de trabalho. Ainda assim, é preciso resgatar parte da trajetória 

histórica do termo para que isto fique evidente, tendo em vista que seu entendimento inicial 

caiu em desuso e passou, ao longo dos séculos, por distintas interpretações. Ainda segundo 

Chaui (2008), a junção do termo cultura com a ideia de intervenção sobre a natureza foi, aos 

poucos, deixada de lado, sendo resgatada apenas com a consolidação de estudos filosóficos 

iluministas no século XVIII. A partir deles, o termo se tornou sinônimo de civilização. No 

Iluminismo, portanto, a cultura foi entendida como “o padrão ou o critério que mede o grau de 

civilização de uma sociedade” (CHAUI, 2008, p. 55). Atrelada outra vez à ideia de prática, a 

cultura passou a ser uma forma de avaliar ofícios (artes, filosofia, técnicas específicas, entre 

outros), hierarquizando-os segundo necessidades políticas. Assim, cultura se aproxima também 

da ideia de evolução e, por conta de características próprias da modernidade, acaba sendo 

atrelada ao sentido de progresso.  

Numa rápida reflexão sobre a ideia de práticas que constituem uma civilização e que 

tendem a evoluir rumo a um progresso, percebemos a importância que a noção de tempo tem 

em suas entrelinhas, o que também contribui no sentido de reforçar a proximidade entre cultura 

e processo de trabalho. Aqui, é possível uma associação mais evidente com o fazer 

cinematográfico, mas a ideia de hierarquização e de progresso como maneira de se medir e 
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comparar culturas ainda requer uma fundamentação mais sólida. Seriam necessários os 

desdobramentos próprios do século XIX, mais precisamente a contribuição dos filósofos 

alemães do período, para que isso se transformasse de vez e a noção que buscamos pudesse ser, 

enfim, estabelecida.  

 

A cultura [no século XIX] passa a ser compreendida como o campo no qual os sujeitos 

humanos elaboram símbolos e signos, instituem as práticas e os valores, definem para 

si próprios o possível e o impossível, o sentido da linha do tempo (passado, presente 

e futuro), as diferenças no interior do espaço (o sentido do próximo e do distante, do 

grande e do pequeno, do visível e do invisível), os valores como o verdadeiro e o falso, 

o belo e o feio, o justo e o injusto, instauram a ideia de lei, e, portanto, do permitido e 

do proibido, determinam o sentido da vida e da morte e das relações entre o sagrado 

e o profano. (CHAUI, 2008, p. 57) 

 

A partir dessas ideias, deixa-se para trás uma concepção eurocêntrica de cultura, própria 

dos iluministas, e, com o trabalho de antropólogos sociais e políticos, começa a ser reconhecida 

a individualidade simbólica humana. Fruto da filosofia alemã, a ideia de cultura nascida no 

século XIX e consolidada no século XX sofreu uma “mutação decisiva”, sendo elaborada como 

“a diferença entre natureza e história” (CHAUI, 2008, p. 56). Em outras palavras, o ser humano 

passa a se diferenciar dos animais por não aderir imediatamente à natureza, interferindo sobre 

ela e dando vida, assim, a um mundo ordenado por sua espécie. Surge mais uma vez a ideia de 

intervenção, vista na concepção original da palavra cultura e que passa a ditar a importância da 

dimensão simbólica para o ser humano, isto é, “[...] da capacidade humana para relacionar-se 

com o ausente e com o possível por meio da linguagem e do trabalho”. (CHAUI, 2008, p. 56). 

Ainda que a concepção filosófica alemã do termo “cultura” seja muito mais abrangente 

do que apenas a produção linguística e artística de um povo pode sugerir15, consideramos esta 

relação como algo semelhante àquilo que cineastas exercem em suas trajetórias profissionais. 

Desse modo, começamos a entender a arte cinematográfica como: uma espécie de processo de 

intervenção num cenário (cultural) pré-estabelecido que visa expressar aquilo que não é 

evidente por meio de recursos específicos disponibilizados a quem cria.  

Pertinente enquanto elemento cultural, o trabalho de cineastas ainda precisa ser 

entendido pelo que possui de comunicacional para que se justifique como um interesse válido 

para a linha de pesquisa da qual fazemos parte. Para isso, nos apoiamos novamente na questão-

problema que move o estudo: como Paul Thomas Anderson utiliza elementos da mise en scène 

para exercer a função expressiva do estilo cinematográfico em Sangue Negro e Trama 

 
15Chaui (2008) aponta que religiões, sexualidade, culinária, lazer e vários outros aspectos inerentes às práticas, às 

crenças e aos valores de um povo também fazem parte de um debate completo sobre o conceito. 
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Fantasma? Não cabe aqui um aprofundamento sobre os conceitos de mise en scène e estilo 

cinematográfico – ambos serão debatidos no próximo capítulo –, mas é importante entender 

que uma das variações da função expressiva no cinema diz respeito, segundo Bordwell (2009), 

ao ato de comunicar ao público “qualidades de sentimento”, ou seja, de permitir que atores, 

objetos, cenários e outros recursos fílmicos sejam usados como representação de estados 

emocionais ou expressivos importantes para uma narrativa. 

Partimos do pressuposto de que a expressão artística no cinema tende não apenas a 

disseminar informações importantes para a compreensão de um filme, mas a buscar uma 

resposta afetiva de quem assiste. Dessa forma, não basta que o público apenas entenda o que 

determinados personagens sentem; é preciso que haja também uma experiência patética, 

derivada do termo pathos, para que uma narrativa, sobretudo quando calcada em nuances 

subjetivas, caso dos filmes de Paul Thomas Anderson, possa ser apreciada em sua totalidade. 

Por conta disso, vislumbramos uma possibilidade de aproximação entre essas características da 

experiência fílmica e algumas inquietações epistemológicas do campo no qual a pesquisa está 

inserida, a partir das quais sabemos que 

 

É particularmente visível a urgência de uma outra posição interpretativa para o campo 

da comunicação, capaz de liberar o agir comunicacional das concepções que o limitam 

ao nível de interação entre forças puramente mecânicas e de abarcar a diversidade da 

natureza das trocas, em que se fazem presentes os signos, representativos ou 

intelectuais, mas principalmente os poderosos dispositivos do afeto. (SODRÉ, 2006, 

p. 12-13) 

 

A união entre logos e pathos na experiência fílmica, ou seja, a possibilidade de entender 

um filme e também de senti-lo, nos afastou de concepções tradicionais do conceito de 

comunicação justamente porque não se contenta em entendê-la como uma mera transferência 

de informações mantida entre emissores e receptores, ou mesmo como comunhão ou 

compartilhamento.  

Por conta do cinema, e mais especificamente de suas possibilidades expressivas, nos 

aproximamos da ideia de que, na dinâmica comunicativa, “[...] além da informação veiculada 

pelo enunciado, portanto, além do que se dá a conhecer, há o que se dá a reconhecer como 

relação entre duas subjetividades, entre os interlocutores” (SODRÉ, 2006, p. 10). Assim, o 

interesse central da nossa proposta é a ideia de que pensamentos, emoções e sentimentos 

expressados por meio de recursos próprios da linguagem cinematográfica podem se converter, 

durante a relação que mantêm com o público, em um processo comunicacional que transforma. 
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Mas do que se trata a ideia de transformação comunicacional? Que relação ela mantém com 

escolhas de mise en scène num filme?  

Entendemos a obra cinematográfica como um produto cultural (fruto de um trabalho 

desenvolvido ao longo do tempo) que carrega consigo elementos patéticos responsáveis por 

auxiliar no processo de comunicação mantido entre público e obra. Dessa maneira, a 

materialidade que compõe a obra fílmica (câmera, atores, cenários, objetos, sons, figurinos, 

entre outros) é tratada como um conjunto de escolhas feitas por cineastas que, organizadas de 

maneira específica, estimulam a relação intersubjetiva demarcada pelo caminho teórico que 

escolhemos. 

Dito isso, resgatamos a noção de atrito comunicacional como algo importante ao debate, 

visto que oferece algumas possibilidades de reflexão. Segundo Marcondes Filho (2013), só há 

comunicação quando ocorre um choque, uma tensão ou um atrito entre as partes (ou 

subjetividades) que integram o processo em si, provocando alguma forma de transformação 

baseada em pequenas percepções. Segundo esse pensamento, 

 
[...] a comunicação é produzida no atrito das coisas (uma frase e minha memória, uma 

cena cinematográfica e minhas expectativas, minha fala e a fala de meu amigo etc.), 

quando algo especial e único atravessa as duas instâncias; ocorre, portanto, no espaço 

intermediário, na região de contato, área entre um e outro, por onde um elemento 

incorpóreo, sutil e inesperado anima, vitaliza, energiza. A comunicação ocorre no 

espaço entre. (MARCONDES FILHO, 2013, n/p.) 

 

Ao nos depararmos com a ideia de atrito a partir da quebra de expectativas, decidimos 

discorrer um pouco mais sobre como a comunicação contribuiria para que intuições próprias 

do fazer artístico no cinema se transformem em mise en scène. Ao estudar os significados 

atrelados ao script de uma peça teatral, Vygotsky (1993, p. 193) afirma que “[...] a comunicação 

direta entre duas mentes é impossível, não só fisicamente como também psicologicamente”, ao 

passo que “o pensamento tem que passar primeiro pelos significados e depois pelas palavras”.  

Em suma, é preciso sentido (significado) seguido de forma (sons, roteiros, livros, filmes 

etc) para que haja linguagem e, assim, comunicação. Por isso, entendemos que os recursos 

disponibilizados pelo fazer fílmico (ou pela linguagem cinematográfica) atuariam como 

mediadores destinados a comunicar significados oriundos da expressão artística. O que 

propomos, portanto, é que diretores, ao desejarem comunicar ideias, necessidades ou 

sentimentos ao público, carregam de motivos paralelos (VYGOTSKY, 1993) os elementos 

próprios da mise en scène. Assim, a escolha aparentemente simples de figurinos ou de 

maquiagem, por exemplo, pode apresentar intenções (narrativas ou estéticas) mais profundas 

ao ter seu uso desfamiliarizado durante uma obra. 
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 Com base na linha de raciocínio apresentada, entendemos que o processo 

comunicacional decorrente da relação mantida entre público e mise en scène se estrutura através 

do seguinte fluxo: a princípio, temos cineastas que expressam suas intuições (CROCE, 2016) a 

partir da inserção de motivos paralelos (VYGOTSKY, 1993) inerentes a escolhas de 

posição/movimentação de atores, cenários, objetos de cena, figurinos, iluminação e 

maquiagem. Ao perceber a presença destes recursos, o público, acostumado a normas 

estilísticas estabelecidas ao longo dos anos, estranha escolhas de encenação feitas por 

realizadores mais ambiciosos. Disso, surge um atrito intersubjetivo (MARCONDES FILHO, 

2013), baseado, fundamentalmente, no choque entre as expectativas de quem assiste e as 

intenções de quem cria. Por conta desse estranhamento, o ato perceptivo se prolonga 

(SHKLOVSKY, 1991). Ao se prolongar, permite que o público compreenda e, por fim, sinta 

algo a respeito das informações carregadas de significado que a forma fílmica produz. 

Consideramos que o impacto decorrente deste fluxo propicia a transformação comunicacional 

indicada por Marcondes Filho (2013). 

Se a presença deste tensionamento na experiência proporcionada por obras de arte é algo 

constante, a transformação comunicacional no cinema pode ser encarada como uma das 

principais intenções que diretores têm ao organizarem os elementos formais dos seus filmes. É 

por meio dessa organização de recursos próprios da práxis fílmica que uma obra tende a colocar 

em xeque as expectativas de quem assiste, potencializando, ao mesmo tempo, a expressividade 

de quem cria. 

Marcondes Filho (2013) contribui para o nosso pensamento ao ilustrar o momento no 

qual acontece o contato com um produto cultural e, dele, a comunicação: para o autor, no 

instante em que uma pessoa aprecia um livro, por exemplo, algo é criado entre leitor e obra. 

Desse algo surge o sentido, que, segundo ele, se “destaca” das palavras e permite que haja a 

transformação citada anteriormente. O sentido, portanto, pode ser encarado como o resultado 

direto da tensão comunicacional provocada pelo encontro entre a subjetividade de quem lê e os 

estranhamentos da forma literária em questão, planejados e executados por quem escreve em 

sua necessidade de envolver.  

Consideramos que, a respeito dessas ideias, uma provocação pode ser feita: não teria a 

ideia de atrito comunicacional algo de semelhante àquilo que Thompson (1988) entende por 

desfamiliarização na arte?16. Ambos os conceitos, afinal, se referem a uma espécie de produção 

de sentido afetada, em partes, por estranhamentos formais de uma dada experiência, seja ela 

 
16 Discutimos o conceito de desfamiliarização na introdução da pesquisa. 
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comunicacional ou estética. Assim, se podemos “destacar” sentido a partir de como nos 

relacionamos com as palavras de um livro, também seria possível fazer o mesmo por meio da 

relação que estabelecemos com os recursos de mise en scène presentes num determinado filme. 

Nesse caso, a obra cinematográfica seria o Outro indicado por Marcondes Filho (2013) como 

fundamental para que haja comunicação.  

Ao nos abrirmos enquanto receptores da obra de Paul Thomas Anderson, propomos 

pensar esse mesmo processo cultural e comunicacional a partir das escolhas de mise en scène 

executadas pelo cineasta em seu trabalho, tendo como referências de coleta de dados e posterior 

análise os longas-metragens Sangue Negro e Trama Fantasma.  
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CAPÍTULO 2  

O CINEMA DE PAUL THOMAS ANDERSON 

 

Nascido em Studio City, Califórnia, no ano de 1970, Paul Thomas Anderson possui uma 

carreira ainda recente, já que seu primeiro longa-metragem data do ano de 1996. Segundo o 

Internet Movie Database17 (IMDb), o cineasta tem no currículo 43 créditos de direção, dentre 

os quais estão alguns curtas-metragens premiados, como Cigarettes & Coffee (1993), e diversos 

videoclipes produzidos para nomes de peso do cenário internacional, como as bandas 

Radiohead, Haim e as cantoras Aimee Mann18 e Fiona Apple.  

No cinema, e mais especificamente trabalhando com longas-metragens, Anderson conta 

atualmente com nove títulos. Alguns deles, como Boogie Nights: Prazer Sem Limites (Boogie 

Nights, 1997), Magnólia (Magnolia, 1999) e os próprios Sangue Negro (There Will Be Blood, 

2007) e Trama Fantasma (Phantom Thread, 2017), focos do presente estudo, alçaram o nome 

de Anderson ao estrelato, culminando em várias indicações a grandes prêmios do cinema19.  

Parte do sucesso que o diretor conseguiu alcançar se justifica por um suposto 

estranhamento inerente às suas obras. Tal estranhamento, segundo Toles (2016), nasce de um 

interesse constante do cineasta por personagens que, de uma forma ou de outra, se encontram à 

deriva no mundo. Já Sperbs (2013) nota que os filmes de Anderson repetem um tema caro ao 

cineasta: a relação conturbada entre integrantes de uma mesma família (ainda que essa família 

não seja biológica), sobretudo entre pais e filhos, ao passo que seus protagonistas se encontram 

numa jornada na qual um dos principais objetivos é superar arrependimentos ou traumas do 

passado. 

Diversos exemplos disso podem ser encontrados numa rápida revisão dos roteiros 

escritos por Anderson: em Jogada de Risco (Hard Eight, 1996), John (John C. Reilly) precisa 

desesperadamente de dinheiro para enterrar a própria mãe, necessidade que o faz perambular 

pelas ruas de Las Vegas depois de uma noite de azar nos cassinos da cidade. Ao encontrar 

Sydney (Philip Baker Hall), vê no misterioso sujeito uma espécie de padrasto. Em Boogie 

Nights: Prazer Sem Limites, Eddie Adams (Mark Wahlberg), jovem aspirante à indústria 

 
17 Disponível em: <https://www.imdb.com/name/nm0000759/>. Último acesso: 10 dez. 2018. 
18A parceria musical permitiu à cantora compor as trilhas sonoras de Magnólia (Magnolia, 1999) e Boogie Nights: 

Prazer Sem Limites (Boogie Nights, 1997), longas-metragens dirigidos por Anderson. 
19Além de ter sido indicado ao Oscar em cinco oportunidades, o diretor já venceu o Festival de Berlim duas vezes 

(2000, 2008). Lista de prêmios disponível em: <www.imdb.com/name/nm0000759/awards>. Último acesso: 10 

dez. 2018. 
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pornográfica, faz de sua equipe de filmagens a família que nunca teve em casa. Já Embriagado 

de Amor (Punch-Drunk Love, 2002) traz Barry Egan (Adam Sandler), sujeito violento e 

oprimido por uma difícil relação com suas sete irmãs, obcecado por um amor que acaba de 

chegar à sua vida. Em O Mestre (The Master, 2012), Freddie Quell (Joaquin Phoenix) é um 

veterano da Segunda Guerra Mundial que encontra no líder de um culto uma complexa figura 

paterna capaz de guiá-lo. No que diz respeito a Magnólia, uma galeria de personagens 

desprezíveis, carentes e iludidos fazem do filme algo de sinfônico, chocando-se uns com os 

outros na busca por algum sentido que justifique todo o sofrimento que enfrentam.  

Surge deste padrão narrativo um atrito relacionado à maneira com que críticos e demais 

públicos encaram sua obra. Levando em conta que seus roteiros tendem a ter como principal 

referência dramática sujeitos que vivem complexas crises afetivas, há quem diga que o 

diferencial de Anderson como realizador seria uma incomum capacidade de se reinventar 

formalmente de um filme para o outro20. Outros vêem no interesse recorrente por simbolismos 

e alegorias (os versículos bíblicos em Magnólia; o mosaico de cores em Embriagado de Amor) 

a principal “marca” do diretor21. Em ambos os casos, e em vários outros prismas propostos 

desde a década de 1990, o que breves reflexões sobre o seu cinema tendem a esboçar é uma 

investigação sobre seu estilo.  

De certa maneira, um estudo aprofundado sobre o estilo de Anderson remete à própria 

trajetória do cinema independente nos Estados Unidos, contexto do qual o cineasta emergiu 

enquanto realizador de destaque. Não é raro que filmes considerados independentes adotem 

como uma de suas estratégias “[...] romper ou abandonar as fluidas convenções associadas ao 

estilo mainstream de Hollywood22” (KING, 2005, p. 2, tradução nossa), ao passo que, para 

Biskind (2004), o interesse por discussões aprofundadas sobre aspectos sociais específicos e 

também orçamentos muito menores do que aqueles destinados a blockbusters23 podem ser 

encaradas como outras características deste tipo de produção.  

Contudo, seria um erro afirmar que obras oriundas do cenário independente norte-

americano foram possíveis apenas a partir das décadas de 1980 e 1990, período em que 

 
20 Exemplo disponível em: <https://www.rogerebert.com/festivals-and-awards/nyff-2014-paul-thomas-

andersons-inherent-vice>. Último acesso: 09 dez. 2018. 
21 Exemplo disponível em: <https://www.chicagotribune.com/news/ct-xpm-2000-01-23-0001230275-

story.html>. Último acesso: 09 dez. 2018. 
22“[...] they adopt formal strategies that disrupt or abandon the smoothly flowing conventions associated with the 

mainstream Hollywood style”.  
23 Segundo Biskind (2009, p. 358), o termo diz respeito a filmes que buscam “oferecer alguma coisa para todo 

mundo”. Nesse sentido, o autor aponta que Tubarão (Jaws, 1975), é comumente considerado como o primeiro 

blockbuster (ou “arrasa-quarteirão” na adaptação para a língua portuguesa) da história do cinema norte-americano, 

dando início a uma fase na qual todos os grandes estúdios passaram a trabalhar na busca por “supersucessos” de 

bilheteria. 
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equipamentos de registro mais baratos e versáteis se estabeleceram no mercado e no qual 

Anderson chamou atenção em meio ao circuito de festivais. Para King (2005), é preciso levar 

em consideração que o termo já era utilizado nos primeiros anos do cinema, como forma de 

identificar filmes realizados por cineastas que não tinham espaço na Vitagraph, na Biograph e 

na Edison, três das maiores produtoras cinematográficas no final do século XIX e início do 

século XX.  

Prejudicados por uma guerra de patentes travada pelas empresas24, com a qual 

executivos detinham poder sobre aspectos tecnológicos considerados fundamentais para a 

realização de um filme25, cineastas independentes precisavam encontrar meios para reagir e, 

assim, atender ao interesse popular gerado pelo cinema, na época uma invenção recente. 

Segundo Charney e Schwartz (2004), o resultado dessa busca foi a consolidação da Califórnia, 

estado próximo à fronteira com o México, como epicentro definitivo do cenário 

cinematográfico estadunidense. Ali, realizadores independentes como Carl Laemmle (1867-

1939) conseguiram fugir das sanções impostas pelas patentes de Edison e cia. e, mediante 

incentivos fiscais impossíveis nas localidades tomadas pelo truste, passaram a produzir cada 

vez mais e melhor, apostando em referências europeias no desenvolvimento de longas-

metragens protagonizados por estrelas do teatro.  

Com o tempo, mais precisamente no ano de 1915, a aliança encabeçada por Thomas 

Edison perdeu apelo junto ao público, se dissolveu e logo foi substituída por aquilo que seria 

conhecido como o sistema de estúdios de Hollywood, “[...] uma operação verticalmente 

integrada na qual os cinco maiores estúdios dominariam produção, distribuição e exibição de 

filmes nos EUA e em boa parte do mundo26” (KING, 2005, p. 4, tradução nossa). Tem-se, 

portanto, lampejos de uma característica que se tornaria recorrente na indústria cinematográfica 

norte-americana: a absorção do cenário independente por parte de sistemas hegemônicos de 

produção atuantes numa determinada época. 

Não cabe aqui uma discussão mais aprofundada sobre a disputa entre cineastas 

independentes e integrantes do sistema de estúdios de Hollywood ao longo do século XX, 

principalmente no que diz respeito à United Artists, companhia encabeçada por Charles 

Chaplin, Mary Pickford, Douglas Fairbanks e D. W. Griffith, ao cinema avant-garde das 

décadas de 1950 e 1960 e à chamada Nova Onda Americana27, iniciada nos anos 1970. O que 

 
24Conhecida como “Guerra do Truste”. 
25Exemplos das patentes requeridas durante a disputa podem ser encontrados em Charney e Schwartz (2004). 
26 “[...] a vertically integrated operation in which the five major studios dominated the production, distribution and 

exhibition of features in the USA and much of the rest of the world”. 
27American New Wave no idioma original. 
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importa é destacar a importância de avanços tecnológicos para o aparecimento, na década de 

1990, de realizadores com características criativas semelhantes às de Paul Thomas Anderson. 

Nesse contexto, as novas tecnologias voltadas à captura de imagens foram fundamentais porque 

 

Ao longo de quatro décadas, o potencial para se ter acesso à arena de produção de 

longas-metragens, outrora restrita e aparentemente onerosa, se deu pelo surgimento 

de filmes que vão desde Shadows [Sombras], de John Cassavetes, no início dos anos 

1960, às últimas experimentações da produção em vídeo digital (DV) de baixíssimo 

orçamento nos anos 200028. (KING, 2005, p. 12, tradução nossa). 

  

O surgimento de filmes como Laws of Gravity, de Nick Gomes e orçado em U$ 38.000, 

Viver Até o Fim (The Living End), de Gregg Araki, U$ 22.700, e O Mariachi (El Mariachi), 

dirigido por Robert Rodriguez e com custos estimados de apenas U$ 7.00029, todos lançados 

em 1992 e donos de uma boa resposta perante o público, contribuiu para uma mudança 

importante no cenário anterior, dividido entre os blocos representados pelo sistema de estúdios 

hollywoodiano e pela safra indie.  

Foi nessa década que se constituíram as principais distribuidoras e produtoras 

especializadas em longas-metragens de baixo orçamento nos Estados Unidos, como a Miramax 

e a New Line Cinema. Somou-se a isso uma crise financeira na indústria de entretenimento que 

obrigou executivos da grande cúpula a se aproximarem dos donos dessas empresas 

independentes, de modo a fechar parcerias e até mesmo vendas para entrar num mercado em 

ascensão e em vias de se consolidar perante espectadores encontrados em várias partes do 

mundo. 

  Além da aproximação entre produtoras independentes e grandes estúdios, a década de 

1990 foi o período no qual se consolidaram dois projetos importantes para a produção indie 

norte-americana e do mundo: o Independent Filmmaker Project (ou IFP Market), destinado a 

obras não-finalizadas e à procura de suporte, e o Festival de Sundance, justamente o evento no 

qual Paul Thomas Anderson surgiu depois que seu segundo curta-metragem, Cigarettes & 

Coffee, rendeu a ele um convite para a realização de um longa-metragem custeado pelo evento. 

Ao descrever a trajetória do festival, diretamente ligada ao antigo US Film Festival, King (2005, 

p. 19) aponta que 

 
28 “Over a period of four decades, the potential for access to the otherwise seemingly expensive, closed and 

exclusive arena of feature filmmaking has been demonstrated by the appearance of films ranging historically from 

John Cassavetes’ Shadows at the start of the 1960s to the latest explorations of ultra-low-budget digital video (DV) 

production in the 2000s”. 
29 Cabe destacar que se tratam de valores relacionados apenas à quantia destinada à produção do filme em si, 

excetuando-se, como bem aponta King (2005), os custos de exibição, de divulgação e outros diretamente ligados 

à trajetória do filme enquanto produto finalizado.  
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O US Film Festival nasceu como um pequeno evento em Salt Lake City, Utah, em 

1978, sendo transferido para um local mais atraente nos arredores do Park City, resort 

de esqui, em 1981. Inicialmente, o festival foi organizado em torno de uma 

retrospectiva acompanhada de discussões com renomados cineastas e críticos, mas 

desde o primeiro ano seu componente mais procurado foi uma competição entre 

aqueles que eram conhecidos como ‘pequenos filmes regionais’. Em 1984, o festival, 

mergulhado em dívidas, foi adquirido pelo Instituto Sundance, de Robert Redford, 

formado em 1981 para dar suporte a cineastas independentes.  [...] O envolvimento de 

Sundance deu segurança ao evento e fez progredir o perfil tanto do festival quanto de 

toda a cena independente. O evento se consolidou como um marco pioneiro no 

calendário anual do cinema independente norte-americano (seu nome foi alterado para 

Sundance/United States Film Festival, posteriormente se tornando apenas Sundance 

Film Festival)30. (Tradução nossa). 

  

O corpo cinematográfico de Paul Thomas Anderson só existe por ser fruto direto desta 

iniciativa. Até a sua primeira submissão em Sundance, o cineasta havia dirigido apenas um 

curta-metragem, intitulado The Dirk Diggler Story (1988), mas foi a recepção de Cigarettes & 

Coffee, produzido com um orçamento que envolvia o cartão de crédito de uma ex-namorada e 

dinheiro proveniente de apostas31, que fez com que o June Directors Lab, braço do Festival 

interessado por promessas na cena independente, propusesse ao cineasta, então com 24 anos, o 

desenvolvimento de um longa-metragem. Assim, Anderson resolveu expandir a história do 

curta de modo a realizar seu primeiro longa-metragem, Jogada de Risco, lançado dois anos 

depois do laboratório de criação, adotando com isso uma estratégia que se tornaria parte de seu 

estilo32.  

Desde então, a relação de Anderson com a New Line Cinema e com a Miramax se 

estreitou ao longo de outras produções. É justamente por isso que, como afirma Sperbs (2013), 

os demais projetos do diretor não podem ser classificados como independentes per se, tendo 

em vista a parceria duradoura que Paul passou a manter com grandes estúdios dos Estados 

Unidos. 

 Dessa forma, alguns dos principais fatores responsáveis por permitir a trajetória 

profissional do cineasta são: 1) a possibilidade de trabalhar com equipamentos mais acessíveis; 

2) o crescimento de produtoras especializadas em filmes de baixo orçamento; 3) a consolidação 

 
30 “The US Film Festival was born as a modest event in Salt Lake City, Utah, in 1978, moving to the more attractive 

location of the nearby Park City skiing resort in 1981. It was built initially around a retrospective accompanied by 

panel discussions by high-profile filmmakers and critics, but from the first year its most widely attended 

component was a competition for what were then known as ‘small regional films’.15 In 1984, the festival, 

burdened by debt, was taken over by Robert Redford’s Sundance Institute, formed in 1981 to support independent 

filmmakers. [...] The involvement of Sundance gave the event security and increased the profile of both the festival 

and the entire independent scene. It established itself as the premier landmark in the annual calendar of American 

independent cinema (its name changed to the Sundance/United States Film Festival in 1990, thereafter becoming 

just the Sundance Film Festival)”. 
31 Detalhes da produção disponíveis em <www.cigsandredvines.blogspot.com>. Acesso em: 04 dez. 2018. 
32 O próprio The Dirk Diggler Story seria inspiração para Boogie Nights: Prazer Sem Limites. 



43 

 

de festivais voltados à descoberta de cineastas; 4) o estímulo dos grandes estúdios de 

Hollywood, motivado por uma crise na década de 90 e pela necessidade de se aproximar de um 

público cada vez mais interessado por histórias (e modo de contá-las) que se afastassem, ao 

menos parcialmente, do cânone clássico. 

 Seria possível identificar elementos de estilo a partir das histórias que o diretor conta? 

Para Toles (2016) e Manassero (2011), sim, já que há em todos os filmes de Paul Thomas 

Anderson uma recorrência temática dominante: a solidão. Segundo esse ponto de vista, grande 

parte da obra do cineasta conta com uma vasta galeria de personagens em busca de profundas 

transformações existenciais; de situações nas quais não se sintam mais sozinhos.  

Consideramos correto afirmar que o fato de John (Jogada de Risco) surgir pela primeira 

vez deprimido e dormindo na entrada de uma cafeteria está intimamente ligado ao instante no 

qual vemos Eddie (Boogie Nights) cabisbaixo, enquanto lava pratos numa boate; ou o momento 

em que Claudia (Magnólia) chora antes de cheirar cocaína em seu apartamento é uma ação 

emocionalmente atrelada à euforia de Barry (Embriagado de Amor) segundos antes de dar o 

primeiro beijo em Lena. Apesar de contextos distintos, ou seja, de exteriores que jamais se 

misturam, o interior destes personagens diz o mesmo: são pessoas que sofrem pela intensidade 

de suas carências, e que clamam por presenças que as liberem da alienação social e do completo 

isolamento emocional. 

 Sperb (2013), como visto anteriormente, afirma que a solidão dos personagens de 

Anderson está ligada a conflitos familiares, principalmente à relação de pais e filhos, e também 

a arrependimentos provocados por erros passados. Além disso, o autor afirma que os 

protagonistas de Anderson são indivíduos que trabalham muito, e que usam o âmbito 

profissional como válvula de escape para suas frustrações pessoais.  

Frank T. J. Mackey (Magnólia), por exemplo, faz das palestras misóginas que oferece a 

homens em crise uma espécie de máscara para inseguranças que possui por ter sido abandonado 

pelo pai quando criança. Já Freddie Quell (O Mestre) só concorda em trabalhar para Lancaster 

Dodd (Philip Seymour Hoffman) por reconhecê-lo como o tipo de laço afetivo destruído pela 

Segunda Guerra Mundial, da qual participou. Na seita vista durante o filme, Quell se sente útil 

e querido outra vez. Com isso, é explorado pelo líder religioso até o momento no qual se rebela 

e questiona as ações do companheiro.  

Barry Egan é outro personagem que vê no trabalho excessivo uma maneira de se sentir 

respeitado, sensação incapaz de alcançar em meio à sua família, e o fato de sempre usar o 

mesmo terno com o qual atende clientes reforça a importância psicológica e emocional que sua 

profissão tem. 
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Até mesmo obras firmemente atreladas a um material-base, como é o caso de Vício 

Inerente (2014)33, se adequam à recorrência dos temas citados. Carências afetivas, trabalho 

como válvula de escape e solidão também fazem parte da realidade de Larry “Doc” Sportello 

(Joaquin Phoenix), detetive particular que usa sua profissão para descobrir o paradeiro de uma 

ex-namorada desaparecida e, assim, encontrar uma maneira de lidar com as memórias do 

relacionamento.  

De insistências temáticas inerentes aos roteiros do diretor surge o nosso interesse pela 

possibilidade de estudar não as semelhanças narrativas propostas por Paul Thomas Anderson, 

devidamente relacionadas umas às outras pela produção acadêmica já publicada, mas a maneira 

com que ele se utiliza da mise en scène para dar vida a essas histórias. É assim que pretendemos 

contribuir com a pesquisa apresentada.  

Propomos, portanto, um estudo estilístico aprofundado sobre Sangue Negro e Trama 

Fantasma, objetos de coleta de dados e análise capazes de ressaltar, a partir de uma investigação 

centrada na relação entre mise en scène e funções do estilo cinematográfico, como o diretor 

encena interesses temáticos recorrentes e, também, como suas escolhas condizem com um 

cenário de ruptura e gradual aproximação entre contexto indie de produção e sistema de estúdios 

hollywoodiano.  

Lançado em dezembro de 200734, Sangue Negro é um longa-metragem de ficção 

produzido pela Miramax em parceria com a extinta Paramount Vantage, sendo parcialmente 

inspirado no romance Oil! (1927), de Upton Sinclair. O roteiro, escrito por Paul Thomas 

Anderson, cobre um período de três décadas (1898-1927) e trata, a princípio, da ascensão de 

Daniel Plainview (Daniel Day-Lewis) no mercado californiano de prospecção de petróleo. No 

entanto, o aspecto mais importante da trama diz respeito à maneira com que Plainview se 

relaciona com as pessoas à sua volta, sobretudo com seu filho adotivo, H. W. (Dillon Freasier35), 

com Eli Sunday (Paul Dano), pastor de uma pequena congregação localizada em Little Boston, 

e Henry (John O’Connor), homem que diz ser seu irmão por parte de pai. São os atritos causados 

na relação de Plainview com essas pessoas o que interessa a Anderson. 

 

Figura 1: Cartaz oficial do filme Sangue Negro (There Will Be Blood, 2007) 

 
33 O roteiro do longa-metragem, também escrito por Paul Thomas Anderson, é baseado em Pynchon (2010). 
34 No Brasil, o filme chegou aos cinemas em fevereiro de 2008. 
35 Ao longo do filme, H. W. também é interpretado pelos irmãos Harrison/Stockton Taylor, quando bebê, e por 

Russell Harvard, quando adulto. 
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Fonte: Miramax (2007). 

 

Trama Fantasma, por sua vez, é um longa-metragem de ficção produzido pela Focus 

Features em parceria com a Annapurna Pictures e lançado nos Estados Unidos em dezembro de 

201736. Do gênero drama e com elementos próprios do romance, o roteiro, novamente escrito 

por Anderson, acompanha Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis), estilista de renome 

situado numa Londres dos anos 1950, e sua relação com Alma (Vicky Krieps), moça com a 

qual se envolve e que passa a auxiliá-lo em suas criações.  

Assim como acontece em Sangue Negro, o principal interesse de Anderson durante o 

filme não é a trajetória profissional de seus protagonistas, mas as atribulações que ambos 

enfrentam à medida que se relacionam uma com o outro. Assim, ao ser pressionada pelas rotinas 

e condutas de Woodcock, Alma passa a reagir na busca pelo controle de seu relacionamento, 

fazendo do filme um constante jogo de poder entre amantes. Em suas atitudes mais extremas, 

Woodcock agride Alma verbal e psicologicamente, numa dinâmica conflituosa que culmina no 

instante em que ela, interessada pelo controle que pode ter sobre as ações dele, envenena o 

companheiro ao fazê-lo beber um chá preparado à base de cogumelos tóxicos.  

Como Daniel Plainview, Reynolds e Alma existem enquanto personagens 

desenvolvidos de maneira complexa pelo roteiro de Anderson. Por mais que ambos façam parte 

de um gênero tão difundido quanto o romance, segundo o qual normas estabelecidas ao longo 

 
36 No Brasil, o filme chegou aos cinemas em fevereiro de 2018. 
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dos anos disponibilizam a diretores diversos (e eficazes) clichês, Anderson jamais se furta de 

uma prática estilística recorrente em sua filmografia: se aprofundar na psicologia de suas 

criações, ainda que essas criações digam respeito a indivíduos agressivos, contraditórios e, por 

vezes, repugnantes. Consideramos que existe, dessa forma, um interesse genuíno por parte do 

cineasta pela construção da dimensão sensível inerente aos seus personagens. 

 

Figura 2: Cartaz oficial de Trama Fantasma (Phantom Thread, 2017) 

 

Fonte: Annapurna Pictures (2017). 

  

 Se levássemos em conta apenas a presença de suas respectivas produtoras, ambos os 

projetos já apresentariam resquícios da trajetória percorrida pelo cinema independente e que foi 

brevemente descrita ao longo deste momento. Focus Features, Annapurna Pictures, Miramax e 

Paramount Vantage, afinal, representam os dois blocos que, desde a segunda década do século 

XX, dividem a distribuição e produção cinematográfica norte-americana. Além disso, a 

participação, em Sangue Negro, da Paramount Vantage – extinta filial da Paramount Pictures 

que era dedicada exclusivamente a obras com características semelhantes às analisadas aqui – 

sinaliza o interesse do sistema de estúdios hollywoodianos por filmes que fujam dos preceitos 

estabelecidos pela era clássica do cinema e que, ainda assim, tenham apelo de público. 

 Outro desdobramento desta trajetória é encontrado numa rápida reflexão sobre as 

narrativas dos filmes. Flertando com elementos que King (2005), Biskind (2004) e Toles (2016) 
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apontam como importantes para uma definição mais acurada do termo “independente” no 

cinema, há nos filmes de Anderson: 1) quebras de convenções de gênero (romances como jogos 

de poder entre homens e mulheres em Trama Fantasma); 2) interesse constante e central pela 

dimensão afetiva dos personagens (as opiniões de Plainview e a reação do personagem diante 

de outras pessoas em Sangue Negro) e 3) presença funcional de temas considerados como tabu 

sociais (a emancipação da mulher no trabalho e nas relações afetivas; os excessos do 

capitalismo). Ainda assim, consideramos insuficiente para um debate interessado pelos 

aspectos comunicacionais do estilo cinematográfico uma análise que se atenha apenas àquilo 

que os filmes de Anderson contam. É preciso, também, entender como o diretor conta suas 

histórias, sendo esse o papel a ser cumprido pela presente pesquisa.   
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CAPÍTULO 3 

A MISE EN SCÈNE EM SANGUE NEGRO 

 

 

“Você está destruindo a imagem que tenho de você como meu filho”. É assim que Daniel 

Plainview (Daniel Day-Lewis) define o estágio em que sua relação com H. W. (Russell 

Harvard) se encontra nos momentos finais de Sangue Negro. No filme, acompanhamos o 

personagem durante três décadas, período no qual Plainview ergue um império no mercado de 

combustíveis fósseis. Prospector e extrator de petróleo, o sujeito nutre profundo desprezo por 

relações interpessoais, encontrando alguma forma de conexão apenas na figura de seu filho 

adotivo. No entanto, um acidente ocorrido em uma plataforma de extração faz com que H. W. 

fique surdo, obrigando Plainview a se isolar cada vez mais e, com isso, caminhar pouco a pouco 

em direção à loucura.  

A ideia de “destruição de uma imagem”, além de ser sensível a uma investigação atraída 

pelo fazer cinematográfico, remete à própria degradação pessoal e social de Plainview, 

reverberando inquietações relacionadas à maneira por meio da qual Paul Thomas Anderson 

concebe seu trabalho formalmente. Em suma, o que procuramos entender é como a mise en 

scène em Sangue Negro traduz em imagens a espiral de conflitos presente no filme, sejam eles 

externos ou internos. Tomando como referência o que o diretor mostra em termos narrativos – 

fragmentos da vida de um sujeito repleto de fissuras emocionais e, por isso, incapaz de se 

relacionar com outras pessoas –, nos interessa entender como ele elabora esteticamente os 

desdobramentos desta condição, comunicando durante o processo ideias específicas e, 

principalmente, dinâmicas afetivas que pontuem a trajetória de Plainview.  

Como uma das estratégias estilísticas identificadas no filme, destacamos a posição e a 

movimentação dos atores pelo quadro, aspectos relacionados à atuação/performance do elenco 

e, por isso, associados à mise en scène. Em diversos momentos, Anderson investe numa 

encenação que valoriza mais as ações de seus atores e atrizes do que aspectos de montagem 

rotineiramente utilizados hoje em dia – como o esquema de plano/contraplano, que se tornou 

padrão para diálogos e raccords de olhar37.  Trata-se de decisões que, por vezes, não apenas 

cumprem a função denotativa do estilo; elas também transitam pelas funções expressiva, 

 
37 Conceito próprio dos estudos de montagem que, segundo Bordwell, Thompson e Smith (2017) indica, 

basicamente, uma continuidade de movimento (ou seja, temporal) de um plano para outro. Neste caso, uma 

continuidade baseada na linha de olhar adotada por uma personagem. 
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simbólica e decorativa, culminando num jogo de velar e desvelar corpos, rostos e objetos que 

se mantém recorrente na obra. Essa é uma das maneiras por meio das quais o cineasta se afasta 

do que fora estabelecido pelo sistema mainstream de produção, permitindo que seu filme 

recorra tanto à tradição quanto à individualidade criativa no intuito de se tornar uma experiência 

distinta. Exemplo disso é que Anderson, em Sangue Negro, nega aspectos tradicionais da 

montagem como forma de estabelecer aquilo que Bordwell (2009) define como gradações de 

ênfase na imagem. Com isso, queremos dizer que o cineasta procura conduzir nossa atenção 

menos a partir dos artifícios da montagem do que por meio de elementos da mise en scène, 

sendo auxiliado por processos mentais que permitem aos espectadores serem seduzidos pela 

frontalidade de um rosto, pelo fugaz movimento de uma mão ou pelo som inerente a alguns dos 

ambientes da obra.  

Nasce daí a importância dos estudos de Thompson (1988) sobre os níveis de processos 

mentais que fazem parte da experiência fílmica. Para a autora, existem quatro destes níveis, que 

atuam no sistema cognitivo de uma pessoa enquanto ela vê um filme: o fisiológico, o pré-

consciente, o consciente e o inconsciente. Destes quatro, apenas os três primeiros têm algum 

interesse para a análise fílmica neoformalista38. 

Em relação ao fisiológico, são processos que envolvem “respostas automáticas do 

corpo39” (THOMPSON, 1988, p. 26, tradução nossa). A partir dele, percebemos, por exemplo, 

o movimento que surge depois que uma série de imagens estáticas (fotogramas) é apresenta aos 

nossos olhos, uma após a outra, numa velocidade considerável. São, portanto, reações sobre as 

quais não temos controle algum, e que auxiliam também na percepção de cores e ondas sonoras.  

Já no segundo nível, pré-consciente, notamos elementos da forma fílmica sem, com isso, 

pensar sobre eles. São, portanto, esquemas familiarizados ao longo do tempo, desde o 

surgimento do cinema. De tão acostumados que estamos com cortes, por exemplo, não nos 

preocupamos com eles durante um filme – a não ser que haja um processo de desfamiliarização 

deste aspecto.  

No terceiro, temos a consciência. A partir dela, diversas habilidades cognitivas se unem 

como forma de buscar sentido em determinados aspectos de um filme. No que diz respeito à 

 
38 Segundo a autora, o desinteresse pelo nível inconsciente vem do fato de que os estudos psicanalíticos no cinema 

tendem a não levar em conta a experiência adquirida pelo público, fazendo com que o espectador se torne “a 

passive receiver of textual structures” (THOMPSON, 1988, p. 28). Com isso, a análise tende a deixar de lado o 

filme em si. Ao valorizar as atividades executadas pelo público, tornando-o parte ativa do processo, o 

neoformalismo utiliza interpretações de maneira cautelosa, dando iguais poderes à obra quando comparada ao 

intelecto de quem a analisa. Cabe ressaltar, contudo, que a autora não condena como um todo o uso de teorias do 

inconsciente na análise de filmes, questionando apenas seu uso excessivo e constante, aquele que desconsidera as 

características particulares de cada filme. 
39 “Physiological processes involve those automatic responses that viewers do not control”. 
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análise neoformalista, “[...] processos conscientes são geralmente os mais importantes, tendo 

em vista que obras de arte tendem a desafiar nossos modos habituais de nos relacionarmos com 

o mundo40” (THOMPSON, 1988, p. 27, tradução nossa). Levando isso em consideração, 

iniciamos a análise propriamente dita. 

 

3.1 CORPOS QUE CONDUZEM OLHARES 

  

Para um estudo sobre como Paul Thomas Anderson conduz a atenção do público ao 

descrever, através daquilo que é visto no quadro, informações importantes para suas narrativas, 

ou seja, exercendo a função denotativa do estilo no cinema, é válido visualizar como algumas 

cenas e sequências são construídas pelo cineasta, sobretudo a partir de uma mise en scène que 

questiona modelos de encenação tratados como “esquemas” na definição de Bordwell (2013). 

Um exemplo inicial é o instante em que Paul (Paul Dano), irmão de Eli (Paul Dano), chega de 

surpresa ao escritório de Daniel com uma proposta: caso receba a quantia de quinhentos dólares, 

ele irá revelar o endereço do rancho de sua família, debaixo do qual há uma imensa quantidade 

de petróleo (Figura 3). 

 

Figura 3: Paul chega a escritório de Daniel. 

Fonte: Blu-ray do filme Sangue Negro. Ano: 2007. Direção: Paul Thomas Anderson. Tempo dos frames: 19’45” 

(3.1), 20’01” (3.2), 20’42” (3.3) e 20’44” (3.4). Colagem do autor (2018). 

 
40 “[...] conscious processes are usually the most important ones, since it is here that the artwork can challenge 

most strongly our habitual ways of coping with the world”. 

3.1 Paul entra no escritório e...  3.2 ...se aproxima da mesa de Daniel, velando-o. 

3.3 Paul aceita o convite de Plainview e se senta.  3.4 Ao fazer isso, revela a presença de Fletcher.  



51 

 

  

A sequência em questão é conduzida a partir de um plano sem cortes, que acompanha o 

ator desde a porta de entrada do escritório (3.1), passando pela moldura que dá acesso ao 

cômodo principal (3.2) e indo até a mesa do empresário (3.3). Nesse sentido, chama atenção a 

maneira com que Anderson revela importantes informações apenas com o auxílio da 

movimentação de Paul pelo quadro.  

A princípio, o jovem Sunday surge isolado naquele ambiente (3.1). Isso ocorre não 

apenas pelas sombras que cobrem parte de seu rosto, pelo uso de um enquadramento mais 

fechado ou pela posição do personagem, ainda distante de Plainview, como também por uma 

maior abertura do diafragma da câmera, recurso que resulta na reduzida profundidade de 

campo41 vista na imagem. Assim, um funcionário pode ser notado ao fundo, mas o desfoque 

que toma conta do segundo plano tende a conduzir o olhar de quem assiste para o rosto de 

Sunday. Com trejeitos tímidos e que beiram o nervosismo, o rapaz pergunta por Daniel 

Plainview, direcionando-se ao encontro de seus interlocutores assim que recebe a resposta que 

procura. 

 Ao parar diante da moldura que dá acesso ao cômodo principal, Paul faz mais algumas 

perguntas enquanto seu corpo obstrui, na imagem, a presença de Plainview (3.2). Em seguida, 

o sujeito é convidado a se sentar e, dando mais alguns passos, revela não apenas a figura de 

Daniel no local (3.3), mas também a de Fletcher (Ciarán Hinds), braço-direito do prospector e 

responsável por mediar negociações envolvendo os interesses de seu chefe (3.4). Ao evitar a 

intervenção da montagem na construção de toda uma dinâmica de conversa – Paul negocia com 

Daniel, que é auxiliado por Fletcher –, Anderson sugere um raro tratamento denotativo da 

imagem bidimensional, recorrendo a esquemas clássicos de encenação que caíram em desuso 

no cenário comercial norte-americano42. 

 

Figura 4: Paul se reúne com Daniel, Fletcher e H. W. 

 
41 “Every lens has a specific depth of field: a range of distances within which objects can be photographed in sharp 

focus, given a certain exposure setting” (BORDWELL; THOMPSON; SMITH, 2017, p. 172).  
42 Para diversos exemplos de esquemas clássicos de encenação, ver Bordwell (2009). Consideramos que as 

escolhas de Anderson remetem, por exemplo, à obra de Kenji Mizoguchi, também interessada pelo jogo de velar 

e desvelar proposto pelo cineasta estadunidense e que é analisada com detalhes pelo autor. 
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Após a cena referenciada pela figura 3, que culmina no óbvio interesse de Plainview 

pelo que Paul tem a dizer, ocorre um refinamento desta estratégia de velar e desvelar corpos 

humanos como forma de exercer a função denotativa do estilo. Anderson corta para o instante 

no qual Daniel, Fletcher, Paul e H.W. são vistos diante de uma mesa, sobre a qual há um mapa 

aberto (Figura 4). No início, Paul apenas aponta com o indicador direito a exata faixa de terra 

em que a casa de sua família está, enquanto Daniel e Fletcher, atentos, procuram ouvir as 

indicações do rapaz e H. W. se debruça sobre o documento (4.1). A frontalidade de todos os 

personagens não indica nenhuma condução da mise en scène, ao passo que a simetria da 

composição – com dois pontos de luz dando pesos equivalentes à imagem – evoca uma relativa 

atmosfera de harmonia em grupo. Além disso, a moldura ao fundo sugere uma posição de 

destaque para Fletcher, reforçada por luzes que contornam ambos os lados de seu rosto. 

Segundo Bordwell, Thompson e Smith (2017, p. 154), um diretor pode “[...] alcançar 

um efeito poderoso ao negar a frontalidade, mantendo o público em suspense ao esconder o que 

o rosto de um personagem revela43” (Tradução nossa). Na cena em questão, é justamente a 

partir dessa ideia que Anderson começa a negar frontalidade à Daniel no momento em que Paul 

começa a dar cada vez mais pistas sobre a real existência de petróleo em suas terras. No entanto, 

a função de um corpo que dá as costas à câmera, num primeiro momento, não é criar suspense: 

Daniel se vira para que deixemos de nos ater ao rosto dele e passemos a olhar para as reações 

 
43 “The director can also achieve a strong effect by denying frontality, keeping us in suspense about what a 

character’s face reveals”. 

4.1 Distribuição inicial de pesos no quadro.  

4.3 ...faz dele o ponto de fuga da imagem. 4.4 Relação de desconfiança nasce pelo olhar. 

4.2 Daniel se vira na direção de Fletcher e... 

Fonte: Blu-ray do filme Sangue Negro. Ano: 2007. Direção: Paul Thomas Anderson. Tempo dos frames: 

23’16” (4.1), 23’50” (4.2), 23’54” (4.3) e 24’09” (4.4). Colagem do autor (2018). 
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de Fletcher e de H. W., que interagem com o visitante logo em seguida (4.2). Nossos olhos 

saltam de um lado a outro, portanto. Anderson continua conduzindo nossa atenção sem precisar 

da montagem44. 

 O suspense em si surge apenas no instante em que Fletcher pergunta a Paul se alguém 

da família do rapaz sabe que há petróleo debaixo do rancho (4.3). Aqui, nossa atenção é 

totalmente direcionada para o rosto de Fletcher, sobretudo porque os outros personagens negam 

frontalidade à câmera. Mas não é apenas isso: ao manter H.W. diante de um segundo plano 

mergulhado em sombras, a cabeça de Paul velando uma das lâmpadas que antes equilibravam 

a imagem e a já citada moldura que ‘encaixota’ a cabeça do personagem de Hinds, Anderson 

drena interesse de pontos da imagem que não contribuem com a narrativa naquele instante, 

permitindo que notemos com mais facilidade a troca de olhares mantida entre patrão e 

empregado (4.4). Por conta dos olhos de Fletcher, da capacidade que temos de encontrá-los no 

exato instante em que devemos encontrá-los, compreendemos a dinâmica de negociação 

estabelecida por Plainview e a dificuldade que ambos têm de acreditar em tamanha sorte, 

representada pela visita inesperada de Paul.  

 

Figura 5: Daniel conclui acordo com Paul. 

 

  

No encerramento da cena (figura 5), há mais algum esforço para conduzir olhares a 

partir de corpos velados e desvelados no espaço. Daniel ergue a mão na direção de Paul, prestes 

a fechar o acordo (5.1). Assim que Paul atende ao pedido, Daniel avança (5.2), velando o rosto 

de Fletcher – que antes chamava muita atenção por conta das luzes e da moldura – e diz ao novo 

 
44 Há teorias que apontam este tipo de encenação como sendo uma espécie de “montagem dentro do quadro” que 

depende do público para acontecer – o movimento dos olhos de quem assiste, segundo os adeptos dessa visão, 

executaria os “cortes” necessários. Outra possibilidade seria a influência rítmica, tonal e métrica que o conteúdo 

do quadro exerce na montagem do filme. Exemplos desses caminhos teóricos podem ser encontrados em Eisenstein 

(2002). Para fins de estudo, tratamos, no entanto, da concepção mais difundida na teoria do cinema, que aponta 

para o encadeamento de planos como elemento-base da montagem e a atenção do público como sendo guiada 

pelos cineastas. 

5.1 Daniel se volta outra vez para Paul e... 5.2 ...nos faz olhar para o rapaz ao velar Fletcher. 

Fonte: Blu-ray do filme Sangue Negro. Ano: 2007. Direção: Paul Thomas Anderson. Tempo dos frames: 

24’32” (5.1) e 24’37” (5.2). Colagem do autor (2018). 
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sócio que, caso aquilo que ouviu seja mentira, viajará para pegar “[...] mais do que o dinheiro 

de volta”. Trata-se, portanto, de uma ameaça. Assim, faz sentido que Anderson se utilize mais 

uma vez do jogo de velar e desvelar que indicamos para destacar o rosto de Paul. Aflito, o 

garoto se coloca no terço superior direito da imagem, ponto de forte interesse visual45, e, assim, 

demonstra o alto nível de controle que o diretor mantém sobre sua composição. 

Ao mencionarmos como a condução dos atores por parte de Anderson se desvincula de 

rotinas estilísticas utilizadas à exaustão ao logo da história do cinema, nos referimos, 

principalmente, ao seu desinteresse pelo uso do esquema de campo/contracampo em ambos os 

trechos analisados. Afinal, é ao negar a montagem que o cineasta desfamiliariza os momentos 

de interação mantidos por seus personagens. Isso não quer dizer, porém, que Sangue Negro 

ignore por completo aquilo que se tornou tradição no cinema, como bem demonstra a figura 6. 

 

Figura 6: Daniel conversa com Mary e ameaça Abel Sunday. 

 

 

Durante o almoço realizado após a inauguração da plataforma em Little Boston, Daniel 

conversa com a pequena Mary Sunday (Sydney McCallister) (6.2 e 6.3). Informado por H. W. 

sobre as agressões que a garota sofre do pai sempre que se recusa a rezar, ele pergunta a ela se 

isso continua acontecendo. Sem esperar que Mary responda, Plainview afirma que a garota não 

 
45 Uma das técnicas de composição mais utilizadas na fotografia diz respeito à chamada “regra dos terços”, 

utilizada quando se deseja posicionar o centro de interesse de uma imagem. Para Mascelli (2010, p. 249), usa-se a 

regra dos terços dividindo o quadro “em três partes iguais; primeiro na vertical, e então na horizontal. Todos os 

quatro pontos onde essas linhas se cruzam são marcantes na composição” (grifos do autor).  

6.2 Campo (Mary) e... 

6.3 ...contracampo (Daniel). 6.4 Corte revela Abel Sunday. 

6.1 Establishing shot. 

Fonte: Blu-ray do filme Sangue Negro. Ano: 2007. Direção: Paul Thomas Anderson. Tempo dos frames: 

50’58” (6.1), 51’18” (6.2), 51’24” (6.3) e 51’44” (6.4). Colagem do autor (2018). 
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precisa mais se preocupar com o assunto. Trata-se, na verdade, de uma ameaça endereçada a 

Abel, pai de Mary, que se encontra próximo dos dois no momento em que conversam (6.4). Do 

ponto de vista dramático, é importante salientar que a cena demonstra como Plainview começa 

a impor suas decisões aos moradores de Little Boston, movido, neste caso, pelo carinho que 

sente pelo filho adotivo e pela repulsa que nutre por qualquer tipo de doutrina religiosa.  

Na perspectiva estilística, o que chama a atenção é que Anderson mescla a sobreposição 

de corpos na imagem, estratégia presente nas figuras 3 e 5, a um esquema clássico conhecido 

como montagem analítica. Segundo Bordwell, Thompson e Smith (2017), dois padrões de 

montagem são comuns à narrativa clássica do cinema hollywoodiano: a analítica e a construtiva. 

No caso da primeira, entende-se que a organização dos planos se dá pela inserção de um 

establishing shot, que nada mais é do que um plano geral que apresenta o espaço total da cena, 

situando os espectadores de maneira rápida. Em seguida, os cortes passam a “analisar” o espaço, 

fragmentando-o em enquadramentos cada vez mais fechados. Já a montagem construtiva diz 

respeito a uma cena ou sequência que é “construída” sem o uso de um establishing shot, 

exigindo que o público monte em sua própria cabeça o espaço no qual a cena ou sequência 

acontecem. Para que isso ocorra, é fundamental que a linha de olhares46 estabelecida por 

diretores, atores e atrizes seja utilizada como referência principal. 

Na cena em questão, somos situados espacialmente com o auxílio de um establishing 

shot (6.1), no qual é possível identificar a mesa utilizada no almoço, alguns funcionários e 

moradores de Little Boston (segundo plano), Abel Sunday e Daniel Plainview em posições 

opostas (primeiro plano), bem como algumas crianças brincando ao redor dos personagens. À 

medida que a cena avança, cortes e enquadramentos mais fechados são utilizados de modo a 

enfatizar o conteúdo que interessa: a conversa de Daniel com Mary (6.2 e 6.3) e a reação de 

Abel (6.4) ao ouvir a ameaça do empresário.  

Dentro do esquema clássico da montagem analítica, Anderson se apóia também numa 

lógica visual de campo/contracampo (6.2 e 6.3), e é nesse momento que o cineasta torna um 

pouco mais complexa sua maneira de exercer a função denotativa do estilo cinematográfico: ao 

longo da conversa com Mary, Plainview vela o corpo de Abel na imagem, semelhante ao que 

acontece em 3.2 e 5.2, permitindo que apenas alguns detalhes do ombro esquerdo e dos cabelos 

brancos do personagem sejam vistos no centro do quadro (6.3). A escolha tem considerável 

impacto dramático justamente porque, até então, não estamos cientes de que Abel ouve o que 

 
46 Uma linha de olhares ocorre quando “o plano A apresenta alguém olhando para algo que se encontra fora do 

quadro [offscreen] e o plano B mostra aquilo que é observado. Em nenhum dos planos é possível ver observador 

e objeto observado juntos” (BORDWELL; THOMPSON; SMITH, 2017, p. 234, grifo dos autores).  
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Plainview diz a Mary. No momento em que Anderson conduz o nosso olhar e nos revela essa 

informação (6.4), compreendemos que, na verdade, Daniel se dirigia durante todo o tempo ao 

pai da garota, impondo sua posição de figura ameaçadora no vilarejo. 

Ao falarmos sobre condução do olhar, recusa de frontalidade, posição/movimento de 

corpos, complexificação de esquemas clássicos e também sobre terços da imagem, nos ativemos 

muito mais à função denotativa do estilo. Porém, as cenas citadas pelas figuras 5 e 6 também 

expressam certa dose de aflição e de medo, sobretudo quando Plainview ameaça Paul como 

forma de fechar o acordo (5.1 e 5.2) e quando Abel percebe sua vulnerabilidade diante do 

empresário (6.4), comunicando tais qualidades de sentimento com o auxílio do mesmo jogo de 

velar e desvelar que se torna um motif importante do filme. A forma fílmica proposta pelo 

diretor, portanto, sugere desde já uma posição de destaque para a função expressiva dos estudos 

estilísticos, tendo em vista que ela atua como clímax de ambos os momentos. 

 

3.2 CORPOS QUE ESTABELECEM RELAÇÕES DE PODER 

  

Outro dos motifs de Sangue Negro diz respeito ao método que Daniel Plainview adota 

para falar com as famílias que moram em terrenos de seu interesse. De voz calma e trejeitos 

elegantes, o personagem parece à vontade diante delas, mas basta um momento de silêncio para 

que o ódio que nutre pelas pessoas transborde de seu rosto e de seus gestos. 

 Este ato de transbordar algum nível de desprezo que fora reprimido durante uma 

conversa dá a entender que Plainview trata o contato interpessoal como uma espécie de tortura 

autoimposta. Não por acaso, ele diz a Henry (John O’Connor), durante uma conversa regada a 

bebidas, que o motivo pelo qual quer ganhar muito dinheiro é “para poder fugir de toda essa 

gente”. Nesse sentido, como Anderson se utiliza da mise en scène para retratar esse conflito 

interno tão marcante? A posição e o deslocamento de atores pelo quadro em Sangue Negro, 

além de conduzir a atenção do público, teria como outra de suas funções reforçar nuances do 

tipo?  

Consideramos que ambos os questionamentos dizem respeito à função denotativa aliada 

à função simbólica do estilo. É preciso, para atender a essa necessidade do personagem, que 

aquilo que vejamos simbolize conceitos mais abstratos da personalidade de Plainview. Durante 

a coleta, encontramos, como exemplo disso, o momento no qual a primeira plataforma de Little 

Boston é inaugurada (figura 7). Nele, todas as famílias estão presentes, assim como alguns 

integrantes da Igreja da Terceira Revelação, comandada por Eli, os pequenos H.W. e Mary 

Sunday, e os funcionários de Daniel. 
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Por consolidar o conflito entre os personagens de Day-Lewis e Dano, central em Sangue 

Negro, trata-se de uma sequência importante no roteiro escrito pelo próprio Anderson. Nela, 

Eli aguarda para que tenha a chance de dar sua benção à plataforma construída por Plainview, 

pedido feito pelo pastor dias antes e que representaria não apenas uma satisfação típica de sua 

função como referência religiosa, mas também uma maneira de demarcar território diante de 

seu algoz – e também diante das pessoas que moram no local, tendo em vista que são elas que 

sustentam sua congregação.  

Plainview, da mesma forma, encara o início dos trabalhos de perfuração como o instante 

em que pode se apresentar como um líder, alguém que cumpriu parte do que fora prometido no 

dia em que encontrou aquelas pessoas pela primeira vez e que estaria disposto a mudar a vida 

de todos para melhor, ainda que isso não passe de uma mentira. Além disso, o personagem vê 

no evento uma oportunidade de impedir que Eli continue sendo a principal referência de Little 

Boston, motivado, sobretudo, pelo já citado desinteresse que nutre por crenças ou qualquer tipo 

de doutrina e também por sua natureza competitiva. Anderson cria, portanto, uma espécie de 

duelo travado entre aquele que empunha o capital e aquele que manuseia os escritos sagrados.  

 

Figura 7: Daniel e Eli aguardam o início da perfuração. 

 

 

Tendo em mente que “[...] para cineastas que trabalham com narrativas, o 

posicionamento da câmera é central para narrar visualmente uma história47” (BORDWELL; 

 
47 “For filmmakers working with narrative form, camera placement is central to visual storytelling”. 

7.1 Lentes curtas exageram perspectiva. 7.2 Plainview se iguala a pessoas do vilarejo. 

7.3 Retorno o engrandece na imagem e...  7.4 ...simboliza como ele se vê perante o povo. 

Fonte: Blu-ray do filme Sangue Negro. Ano: 2007. Direção: Paul Thomas Anderson. Tempo dos frames: 

47’57” (7.1), 48’08” (7.2), 50’03” (7.3) e 50’05” (7.4). Colagem do autor (2018). 
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THOMPSON; SMITH, 2017, p. 191, tradução nossa), chama atenção a forma com que Daniel 

entra no quadro momentos antes de descer as escadas para falar com as famílias. Através do 

posicionamento de sua câmera e de uma lente de curta distância focal, capaz de manter o foco 

ao longo de todos os planos sem a necessidade de alterações drásticas na abertura do diafragma, 

Anderson exagera a perspectiva da imagem e faz com que o braço do personagem tome conta 

de todo o quadro (7.1). Em seguida, acompanhamos o momento em que ele desce as escadas e, 

por conta novamente da perspectiva, diminui de tamanho na tela. “Pequeno”, ele dá um beijo 

no rosto de Mary (7.2) e ignora a turma de Eli, que aguarda o momento em que poderá realizar 

a benção solicitada ao empresário. Não demora muito para que Plainview retorne ao seu posto 

e, assim, cresça outra vez na imagem (7.3 e 7.4), tomando para si um espaço pictórico que, em 

tese, deveria ser dos corpos que ele vela degraus acima.  

 Consideramos que o exagero da perspectiva, a posição da câmera e a performance dos 

atores e atrizes, sejam eles principais ou coadjuvantes, atendem às exigências da função 

denotativa. No plano simbólico, essa associação da cena com o método utilizado por Daniel 

nos encontros com as famílias sugere a ideia de que ele se vê num patamar (Moral? Financeiro?) 

muito superior do que aquele que julga ser o das pessoas de Little Boston (ou de qualquer outro 

lugar). Portanto, o posicionamento da câmera de Anderson, somado à movimentação do corpo 

de Plainview pelo quadro simboliza esse eterno retorno do personagem à sua condição de 

isolamento autoimposto e de superioridade narcisista, traduzidos a partir de recursos próprios 

do design fílmico.  

 Outros momentos contribuem para uma análise centrada na maneira como Plainview se 

vê diante das pessoas que sucumbem às suas promessas. Antes de obter sucesso na negociação 

envolvendo os terrenos de Little Boston, o empresário é visto tentando adquirir arrendamentos 

de terra em outros locais, com outras famílias. Numa dessas ocasiões, o personagem executa 

um discurso de apresentação que dura pouco mais de dois minutos, com o qual tenta fechar 

acordo em um vilarejo não identificado pelo filme (figura 8).  

 

Figura 8: Daniel fracassa em uma de suas negociações. 
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Fonte: Blu-ray do filme Sangue Negro. Ano: 2007. Direção: Paul Thomas Anderson. Tempo dos frames: 15’01” 

(8.1), 15’55” (8.2), 17’06” (8.3) e 17’01” (8.4). Colagem do autor (2018). 

 

Já abordamos alguns exemplos de como Anderson reduz o impacto da montagem em 

cenas ou sequências de diálogo (figuras 3 e 4), assim como indicamos o motif relacionado à 

maneira com que Plainview se dirige às famílias que moram em terrenos de seu interesse 

(análise da figura 7). Dessa vez, o que mais chama atenção é como Anderson isola o personagem 

durante a negociação coletiva. Na cena em questão, a câmera se mantém “presa” ao rosto e aos 

gestos de Daniel desde o início48 (8.1 e 8.2), recusando abandonar o personagem mesmo quando 

ele apenas reage, entediado, às perguntas e aos ataques de seus interlocutores (8.3 e 8.4). Além 

disso, o uso esporádico de uma reduzida profundidade de campo (8.3) trata de garantir que 

jamais deixemos de nos ater à performance de Day-Lewis, ignorando quase por completo a 

identidade das pessoas que gritam ao seu redor. 

Levando em conta as funções denotativa e simbólica do estilo cinematográfico, trata-se 

de um momento no qual a aversão que Plainview sente por outras pessoas chega a um raro nível 

de literalidade visual. Seu discurso pode ser encarado, nesse sentido, como um monólogo, tendo 

em vista que seu desinteresse por aqueles que o ouvem é denotado e simbolizado por Anderson 

através de uma encenação que transforma a conversa numa atitude unilateral. Falamos, afinal, 

de uma negociação que só pode ser fechada caso aquilo que Plainview procura seja atendido, 

 
48 Há na cena uma única exceção, relacionada à presença de H. W. durante a conversa. Analisamos a importância 

dessa variação no tópico 6.3. 

8.1 Plano fechado no rosto de Daniel. 8.2 Corte lateral mantém o foco no personagem. 

8.4 Corpos em choque na imagem.  8.3 Profundidade de campo reforça isolamento.  
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ou seja, caso o empresário consiga o arrendamento das terras por um preço muito aquém do 

que elas valem. Não é isso que acontece, no entanto, e a maneira com que o diretor nega 

frontalidade aos demais personagens (8.4) reforça a dinâmica de choque, de atrito entre aquilo 

que Daniel deseja e aquilo que o vilarejo precisa e sabe cobrar.  

 Vale dizer que a ideia de corpos que entram em choque na imagem, reforçando a 

maneira com que Plainview se vê diante de outras pessoas, é mais um dos vários motifs 

simbólicos de Anderson em Sangue Negro. Trata-se de repetições que, inclusive, moldam toda 

a relação que o protagonista mantém com o pastor Eli Sunday. Dada a importância do conflito 

mantido entre o empresário e o líder da Igreja da Terceira Revelação, localizada em Little 

Boston, é preciso investigar como o cineasta utiliza, no momento em que ambos os personagens 

se encontram, a posição e a movimentação dos atores pelo quadro para exercer as funções do 

estilo cinematográfico. 

Figura 9: Plainview e H. W. se reúnem na casa da família Sunday. 

 

 

A figura 9 faz alusão a uma cena na qual Daniel, motivado pela reunião com Paul (figura 

3), visita pela primeira vez a casa da família Sunday, tentando conseguir o arrendamento das 

terras nas quais o imóvel se encontra. Outra vez utilizando o jogo de velar e desvelar corpos 

para exercer a função denotativa do estilo, numa estratégia semelhante àquela vista na figura 3, 

Anderson inicia a cena com Mary e sua mãe (Christine Olejniczak) obstruindo a presença de 

algo ou alguém que H. W. observa (9.1). Com o deslocamento de ambas as atrizes, percebemos 

que é Eli a quarta figura presente na reunião (9.2).  

Incomodado com os avanços anteriores de Eli, Daniel é visto muito mais próximo de 

Abel do que do jovem pastor, mas o que chama atenção é a posição da câmera de Anderson. 

Fixada pouco acima da cabeça dos personagens e levemente apontada para baixo, ela se utiliza 

de linhas diagonais que atravessam a superfície da imagem para criar uma dinâmica de 

9.1 Mary e sua mãe se deslocam e... 9.2 ...revelam presença de Eli, subjugado por Daniel. 

Fonte: Blu-ray do filme Sangue Negro. Ano: 2007. Direção: Paul Thomas Anderson. Tempo dos frames: 

33’00” (9.1) e 33’16” (9.2). Colagem do autor (2018). 
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equilíbrio assimétrico49 (9.2). Dessa maneira, o enquadramento coloca muito mais peso em sua 

metade esquerda, justamente aquela em que Daniel e Abel estão, isolando Eli e transformando-

o num párea durante a conversa. Consideramos que as escolhas de Anderson são exemplos 

simbólicos de como Daniel, em suas negociações, sempre procura por aqueles que tendem a 

aceitar com mais facilidade suas ofertas. Corrobora para essa interpretação o desfecho da cena 

citada pela figura 8, no qual Plainview, irritado, desiste de negociar porque “existe muita 

confusão” no diálogo com aquelas famílias. 

O tensionamento de corpos sugerido pelo equilíbrio assimétrico da figura 9 é 

intensificado à medida que a relação entre Eli e Daniel se torna mais violenta, culminando num 

combate corporal travado sobre uma poça de lama. No entanto, é apenas numa das últimas 

cenas do longa-metragem (figura 10) que Anderson, através do uso dramático de suas lentes, 

refina essa dinâmica e passar a exercer as funções simbólica e expressiva do estilo como 

elementos centrais do jogo de poder travado por ambos os personagens. 

 

Figura 10: Eli visita Daniel em busca de dinheiro. 

 

 

 

 

Sangue Negro se passa ao longo de três décadas, mais precisamente do ano de 1898 ao 

ano de 1927, sendo esse último período o contexto cronológico da cena em questão. Daniel e 

Eli há muito não se encontram, ao passo que Plainview, agora magnata do petróleo, mora 

sozinho em sua mansão depois de cortar relações com todas as pessoas que um dia foram 

importantes em sua vida. Fisicamente debilitado pela idade avançada, pelo alcoolismo e por um 

problema na perna esquerda oriundo de uma queda vista no início do filme, o personagem 

adormece na pista de boliche de sua mansão, ao lado de um prato contendo um pedaço de bife. 

É quando Eli Sunday, que anos antes havia deixado Little Boston numa missão religiosa, 

reaparece para despertá-lo. 

 
49 Mascelli (2010, p. 243) considera este tipo de composição como sendo própria de um “equilíbrio informal” ou 

‘assimétrico’, que ocorre quando “uma figura ou objeto dominante torna-se o centro de interesse” da imagem. 

Segundo o autor, a forma mais simples para criar composições do tipo é “pensar numa gangorra, com um lado 

mais pesado que o outro” (grifos do autor). É justamente isso que Anderson faz na figura 9. 

10.1 Corpos distanciados: paz. 10.2 Lente teleobjetiva: atrito. 10.3 Plainview se sobrepõe a Eli. 

Fonte: Blu-ray do filme Sangue Negro. Ano: 2007. Direção: Paul Thomas Anderson. Tempo dos frames: 

139’04” (10.1), 146’12” (10.2) e 146’15” (10.3). Colagem do autor (2018). 
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A princípio, Sunday prepara alguns drinques (10.1) e afirma ter começado a trabalhar 

no rádio. Respondendo a uma pergunta de Plainview, o rapaz garante não passar por 

dificuldades em sua vida e informa sobre a morte do Sr. Bandy (Hans Howes), proprietário de 

um terreno em Little Boston que foi disputado por Daniel anos antes. Em seguida, Eli revela 

seu verdadeiro interesse com a visita: propor a Plainview o arrendamento dos mil hectares de 

terras deixados por Bandy ao seu neto, William (Colton Woodward), que decidiu, segundo o 

pastor, tentar a vida como ator em Hollywood. 

Daniel, então, diz que concorda em fechar o acordo, surpreendendo Eli pela rapidez com 

que toma a decisão. No entanto, Plainview exige, como contrapartida, que o visitante admita 

que sempre foi um falso profeta. “Quero que diga que Deus é uma superstição”, complementa.  

Trata-se de uma cena que sintetiza e dá aspectos de clímax a todo o conflito mantido entre 

ambos os personagens desde o início do filme. O capital e o sagrado se misturam de vez e geram 

o tensionamento tão caro a Anderson em Sangue Negro, surgindo daí a importância, numa 

análise estilística, de como ele estabelece o encontro derradeiro entre seus personagens 

principais.  

Na cena em questão, a escolha do comprimento focal das lentes surge como elemento 

fundamental para entender a posição e a movimentação dos atores pelo quadro. Sobre o assunto, 

sabemos que 

 

Cineastas pensam de maneira cuidadosa sobre a perspectiva de uma imagem. A 

principal decisão diz respeito à distância [ou comprimento] focal da lente. Em termos 

técnicos, a distância focal é a distância que separa o centro da lente, ponto em que os 

raios de luz se convergem, do filme [ou sensor digital]. O comprimento focal altera o 

tamanho e as proporções das coisas que vemos, assim como quanta profundidade 

percebemos em uma imagem50. (BORDWELL; THOMPSON; SMITH, 2017, p. 168, 

tradução nossa) 

 

De acordo com seus comprimentos focais e também com o tipo de perspectiva que 

apresentam, é possível distinguir ao menos três famílias de lentes: as grande-angulares, as 

normais e as teleobjetivas51.  

 
50 “Filmmakers think carefully about the perspective of an image. The main area of choice involves the focal length 

of the lens. In technical terms, the focal length is the distance from the center of the lens to the point where light 

rays converge to a point of focus on the film. The focal length alters the size and proportions of the things we see, 

as well as how much depth we perceive in the image”. 
51 Apesar de importante para uma discussão completa sobre o assunto, não é necessário, para os propósitos da 

pesquisa, um aprofundamento detalhado na relação mantida entre lentes e películas/sensores digitais. Basta dizer 

que consideramos como pontos de referência para as três famílias citadas a película de 35mm ou, no universo do 

cinema digital, o sensor full-frame. 
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As grande-angulares são aquelas que possuem um comprimento focal menor ou igual a 

40mm, e são chamadas assim “[...] porque propiciam um ângulo de visão relativamente 

amplo52”, ao passo que uma de suas características menos óbvias é “[...] exagerar a 

profundidade, fazendo com que as figuras no primeiro plano pareçam maiores e as que se 

encontram no segundo plano, distantes e menores53” (BORDWELL; THOMPSON; SMITH, 

2017, p. 168, tradução nossa).  

Já as lentes normais dizem respeito àquelas com comprimento focal de 50mm. É comum 

que essas lentes sejam tratadas como aquelas que melhor simulam a visão humana. Isso 

acontece porque “[...] as linhas verticais e horizontais são processadas como sendo retas e 

perpendiculares”, impedindo, com isso, que primeiro e segundo planos pareçam “[...] afastados 

um do outro (como no caso das grande-angulares)” ou “[...] comprimidos (como acontece com 

as lentes teleobjetivas)54” (BORDWELL; THOMPSON; SMITH, 2017, p. 168, tradução 

nossa). 

É justamente sua capacidade de comprimir a perspectiva que faz da lente teleobjetiva 

uma importante referência para o estudo proposto a partir da figura 8. Segundo Bordwell, 

Thompson e Smith (2017), lentes teleobjetivas permitem a compressão do espaço situado no 

eixo da câmera, reduzindo, dessa maneira, detalhes de volume e profundidade. Em outras 

palavras, os planos são “espremidos” uns nos outros, assim como acontece com a imagem que 

vemos ao usarmos um binóculo ou um telescópio. Trata-se, portanto, do efeito contrário àquele 

descrito na apresentação da primeira família de lentes. Dessa forma, se nas grande-angulares o 

movimento de objetos e atores de um plano a outro leva menos tempo para acontecer, por conta 

da dilatação ilusória do espaço, numa teleobjetiva qualquer deslocamento ocorre de maneira 

muito mais demorada, tendo em vista que grandes distâncias parecem muito menores numa 

imagem com profundidade e volume comprimidos. O encontro entre Eli e Daniel é exemplo 

disso.  

No momento em que Sunday prepara os drinques oferecidos a Plainview (10.1), é o 

trabalho de uma lente grande-angular que situa a posição dos atores um em relação ao outro, 

cumprindo, dessa forma, a função denotativa do estilo. Eli parece um pouco menor no centro 

da imagem por estar relativamente afastado de Plainview, que surge sentado em primeiro plano. 

 
52 “[...] because it takes in a relatively wide field of view”. 
53 “[...] short focal-length lens exaggerates depth, making figures in the foreground seem bigger and those in the 

distance seem farther away”. 
54 “[...] horizontal and vertical lines are rendered as straight and perpendicular”. / “Foreground and background 

should seem neither stretched apart (as with the wideangle lens) nor squashed together (as with the telephoto 

lens)”. 
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À medida que a conversa avança e a proposta do pastor é condicionada por Daniel, Anderson e 

seu diretor de fotografia, Robert Elswit, optam por uma lente teleobjetiva (10.2 e 10.3). A 

mudança sugere o conflito entre aquilo que Eli deseja e a forma com que Plainview se vê em 

relação ao seu visitante. Após conduzir Sunday em sua “confissão” e revelar que as terras da 

família Bandy já foram drenadas, Plainview, com o auxílio da compressão de planos típica da 

distância focal escolhida, se transforma numa mancha ameaçadora no quadro (10.2). Devido à 

distância estabelecida momentos antes (10.1), seus passos levam muito mais tempo para 

atravessar os poucos metros que o afastam de Eli, permitindo que seu corpo, distorcido na 

imagem, se sobreponha ao do jovem pastor, fazendo-o desaparecer (10.3). Trata-se de uma 

escolha de lentes não apenas narrativa e formal, mas também dramática, tendo em vista o atrito 

visual proporcionando no exato momento em que Daniel se vinga de seu algoz.  

Analisando os dados obtidos com base na questão-problema da pesquisa, notamos que 

Paul Thomas Anderson exerce, ao longo do encontro entre os personagens, ao menos três 

funções do estilo cinematográfico. Ao estabelecer a lógica espacial da cena com uma grande-

angular (10.1), atende às necessidades denotativas; ao comprimir os planos e enfatizar o conflito 

final dos personagens (10.2 e 10.3), simboliza o tensionamento entre capitalismo e fé num 

contexto de crise econômica55. Além disso, suas escolhas expressam o ódio e o desprezo que 

Plainview sente por Eli depois de tantos anos (em termos pictóricos, sua vontade de “destruir a 

imagem” construída pelo pastor), assim como o sentimento de impotência do segundo no 

momento em que descobre sobre a drenagem realizada nas terras da família Bandy. São, 

portanto, corpos que realizam jogos de poder e que são tratados pelo filme segundo essa 

dinâmica. 

 

3.3 CORPOS QUE COMUNICAM AFETOS 

 

Apesar de também apontar algumas qualidades de sentimento nas cenas e sequências 

analisadas, o estudo voltado à forma com que Anderson utiliza a posição e a movimentação dos 

atores pelo quadro para conduzir a atenção do público e estabelecer relações de poder revelou 

muito mais a presença das funções denotativa e simbólica no filme. Dessa maneira, se antes 

entendemos os corpos de Sangue Negro como capazes de guiarem o olhar e de representarem 

 
55 A visita de Eli a Plainview ocorre num período que culminaria, dois anos depois, na quebra da bolsa de Nova 

Iorque. Em um determinado momento da conversa, o personagem de Dano chega a afirmar que não foi capaz de 

prever “o recente pânico na economia” norte-americana.  
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temas maiores, é preciso, também, compreendê-los naquilo que eles dizem sobre a 

subjetividade dos personagens.  

Na função expressiva do estilo cinematográfico, como visto, é a dimensão do sensível 

que interessa. Mediante a confirmação da importância dos sentimentos de Plainview para a 

narrativa, encontramos o principal interesse de Paul Thomas Anderson ao definir a forma de 

Sangue Negro: fazer visível aquilo que se passa no interior de seu protagonista. É com base no 

atrito provocado entre a vontade que Daniel tem de se livrar das pessoas e a necessidade que 

ele tem de se aproximar delas que o diretor concebe seu filme.  

 

Figura 11: Daniel reage à morte de Joe Gundha. 

 

  

Ao longo da análise, apontamos a aversão de Daniel no que diz respeito a qualquer tipo 

de contato com outras pessoas. Durante uma conversa com Henry na varanda de sua casa, o 

personagem chega a dizer que “tem uma competição” dentro de si, que o impele a desejar que 

“ninguém mais tenha sucesso” além dele. Mas se isso denota uma frieza que condiz com a 

maioria de suas atitudes, bem como com aquelas já analisadas até aqui, o mesmo não pode ser 

dito sobre a cena que serve de referência para a figura 11. Trata-se de um momento posterior 

àquele no qual Plainview fica sabendo sobre a morte de Joe Gundha (não creditado). Gundha, 

até o flashback que anuncia sua morte, jamais é visto no filme. Por conta disso, chama atenção 

11.1 Posturas corporais ressaltam choque. 11.2 Daniel, ainda triste, se vira e... 

11.3 ...fita um de seus funcionários o observando. 11.4 Rapidamente, ele esconde o rosto.  

Fonte: Blu-ray do filme Sangue Negro. Ano: 2007. Direção: Paul Thomas Anderson. Tempo dos frames: 

53’36” (11.1), 53’49” (11.2), 53’52” (11.3) e 53’56” (11.4). Colagem do autor (2018). 
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como Daniel reage ao olhar para o corpo do personagem estendido no chão, na parte central da 

plataforma (11.1 – 11.4).  

De início, se destaca o contraste entre as posturas do protagonista, sugerindo 

retraimento, dor, e a de um funcionário que se encontra na metade esquerda do quadro, para o 

qual a morte de Gundha parece não significar mais do que uma possível repreensão de seu chefe 

(11.1). Além da disposição dos corpos, o jogo de velar e desvelar continua presente através das 

sombras que cobrem a parte frontal de Daniel, escondendo seu rosto no momento exato em que 

ele fecha os olhos.  

Segundo Bordwell, Thompson e Smith (2017), ao investigarmos quais são as funções 

de elementos específicos num filme, é comum que nos perguntemos como esses elementos 

chegaram ali. No entanto, os autores indicam ser melhor para a analista que essa pergunta seja 

refeita: ao invés de questionarmos o como, é preciso que perguntemos o que esse elemento faz 

no momento em que ele aparece. Desse modo, para entender a função do deslocamento e da 

expressão corporal e facial de Plainview ao observar o corpo de Gundha, recorremos novamente 

à forma fílmica, mais precisamente ao conceito de repetição. Ora, se temos na imagem 11.1 um 

raro momento íntimo de Plainview “revelado” pela imagem, partimos do pressuposto de que 

isso sugere que a dinâmica de velar e desvelar sobre a qual falamos ao longo da pesquisa 

também diz respeito à subjetividade do personagem.  

Uma indicação disso pode ser encontrada na maneira através da qual Anderson conduz 

a mise en scène em dois instantes específicos: a morte de H. B. Ailman (Barry Del Sherman) 

durante trabalho numa das primeiras perfurações de Plainview (12.1) e o acidente que tira a 

vida do próprio Gundha anos depois (12.2).  

 

Figura 12: Ailman e Gundha morrem; Plainview e Ailman trabalham juntos. 

 

12.1 Pedaço de madeira despenca e mata Ailman. 12.2 Pedaço de ferro despenca e mata Gundha. 
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Colocadas lado a lado, essas mortes sugerem uma continuidade a partir das semelhanças 

formais e narrativas que apresentam. Em ambos os casos, um objeto despenca por acidente e 

atinge os personagens, matando-os instantaneamente.  

Intrigados por essa semelhança, notamos a necessidade de observar com mais atenção 

como Plainview e Ailman se relacionam no início do filme. Nesse sentido, dois momentos se 

destacam: ao passar mal dentro de um dos poços de drenagem, Plainview recebe o auxílio de 

Ailman, demonstrando gratidão ao rapaz logo em seguida (12.3); em outro instante, ambos se 

tornam pesos idênticos na imagem (12.4), compartilhando uma harmonia visual que, no 

entanto, não se limita a essa cena, mantendo-se constante sempre que estão juntos.  

Essa conjuntura remete, outra vez, à imagem 11.1. Se Ailman e Daniel Plainview eram 

tão próximos como a mise en scène do filme sugere, a morte de Gundha, por lembrar tanto a do 

seu antigo amigo e colega de trabalho, pode ser encarada como um gatilho afetivo que revela 

nuances de sua personalidade. Assim como acontece com o público mais atento, Daniel se 

lembra do acidente de Ailman ao ver o corpo de Gundha tombado à sua frente. Não interessa 

para ele quem Gundha é, portanto – e Fletcher reforça isso ao afirmar, numa cena anterior, que 

os dois não se conheciam56. O que conta é a proximidade visual mantida entre memória e morte. 

 Sabendo da relação que manteve com Ailman e de como a morte de Gundha faz 

Plainview se lembrar do amigo, notamos que a cena trata de desvelar outras camadas afetivas 

do personagem, diretamente ligadas ao trauma de seu passado. Depois de observar por alguns 

segundos o corpo do funcionário, Daniel se vira para o lado oposto (11.2), mantendo-se de 

olhos fechados e, com isso, reforçando ainda mais o choque sentido. Em seguida, ele olha para 

o colega parado à sua direita (11.3) e, percebendo que é observado, desvia o olhar 

imediatamente, dando as costas para o rapaz (11.4). Com base em reações semelhantes57 vistas 

 
56 Além disso, a ausência do nome do ator que interpreta Joe Gundha nos créditos finais do filme reforça ainda 

mais a insignificância denotativa do personagem no universo estabelecido pela obra. 
57 O início do batismo e o instante no qual Plainview observa Eli partindo de Little Boston se destacam. 

12.3 Plainview passa mal e Ailman o ajuda. 12.4 Ailman e Plainview, iguais. 

Fonte: Blu-ray do filme Sangue Negro. Ano: 2007. Direção: Paul Thomas Anderson. Tempo dos frames: 

12’52” (12.1), 52’50” (12.2), 07’58” (12.3) e 12’37” (12.4). Colagem do autor (2018). 
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ao longo do filme, consideramos a atitude de Daniel como o momento em que assume sua 

maneira de lidar com o mundo. É escondendo das pessoas à sua volta tudo que possa dar acesso 

ao que ele sente que Plainview lida com elas. Trata-se, então, do mesmo jogo de velar e desvelar 

que analisamos até aqui, mas adaptado à dimensão afetiva do personagem e traduzido por 

elementos próprios da mise en scène no cinema. 

Dada a proximidade entre Plainview e Ailman antes do acidente e a reação do primeiro 

diante do corpo de Gundha, a presença de H. W. na vida do protagonista cresce em importância. 

O garoto, afinal, é o filho que Ailman deixou ao morrer e que foi adotado por Daniel como um 

último agradecimento ao amigo. De que maneira é possível, então, entender como Anderson 

constrói, a partir de escolhas estilísticas, a relação mantida entre padrasto e filho adotivo58? 

 Ao decompormos o filme em busca de respostas, segmentando a coleta segundo 

possíveis associações com os resultados obtidos anteriormente, notamos variações importantes 

no motif de velar/desvelar corpos usado por Anderson ao exercer as demais funções do estilo 

cinematográfico. 

  

Figura 13: Plainview e H. W. estabelecem relação de carinho. 

 

 

 

 
58 Apesar de utilizarmos os termos ‘padrasto’ e ‘filho adotivo’ ao longo do texto, é importante ressaltar que H. W. 

só descobre que não é filho biológico de Daniel nos últimos momentos do filme, mais precisamente na cena 

indicada pela figura 16. 

13.3 Percebendo, decide esperar o filho. 

13.2 Ao caminhar, Plainview deixa W. H. para trás. 

13.4 Isso impede que H. W. seja velado na imagem. 

13.1 H. W. faz carinho no bigode de Plainview. 

Fonte: Blu-ray do filme Sangue Negro. Ano: 2007. Direção: Paul Thomas Anderson. Tempo dos frames: 

14’24” (13.1), 26’09” (13.2), 26’11” (13.3) e 26’15” (13.4). Colagem do autor (2018). 
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A primeira variação, talvez uma das mais impactantes numa revisita à obra, diz respeito 

ao gesto de carinho oferecido por um pequeno H. W (Harrison/Stockton Taylor) durante uma 

viagem de trem (13.1). Diferentemente de cenas nas quais Sunday e Plainview se encontram, 

tratam-se, aqui, de corpos que não mais entram em conflito, fato recorrente no filme, mas que 

apenas compartilham gentilezas. Fica evidente, portanto, que Plainview gosta da companhia de 

H. W., demonstrando isso através de um fechar de olhos que exprime um raro momento de paz 

para o sujeito. Consideramos que isso acontece não apenas por se tratar de um bebê, mas 

também por ser um gesto de carinho que remete àquele oferecido por Ailman dentro do poço 

de drenagem (12.3). Por isso, a relação inicial entre padrasto e filho adotivo sugere que Daniel 

encontra na criança uma maneira de processar o luto. 

 Com o passar dos anos, porém, Daniel e H. W. criam uma relação paternal. Assim, 

Anderson insere no filme uma cena aparentemente prosaica (13.2 – 13.4), mas que cresce ao 

ser analisada segundo a função expressiva do estilo. Plainview e o garoto caminham pelas terras 

da família Sunday, fingindo apenas caçarem perdizes. É quando o empresário deixa o garoto 

para trás, obstruindo-o na imagem (13.2). Ao notar o ocorrido, Daniel para de andar e decide 

esperar por H. W. (13.3). Alcançando o padrasto, o garoto volta a aparecer no quadro e ambos 

reiniciam a caminhada juntos (13.4). 

 Em um filme no qual, a todo o momento, corpos se obstruem como forma estabelecerem 

relações de poder entre personagens (figuras 7, 8, 9 e 10), uma cena na qual Plainview permite 

que seu filho tenha espaço no quadro pode ser encarada como uma variação essencial para 

entender o que se passa na dimensão subjetiva do personagem. Consideramos, a partir desta 

variação, que a presença de H. W. deixa de ser apenas uma forma que Plainview encontrou de 

lidar com o luto e se torna, com o passar dos anos, a única relação genuinamente humana 

mantida pelo personagem. 

 Outros dados corroboram para essa visão. Durante a análise que fizemos de um dos 

discursos de Plainview (figura 8), por exemplo, apontamos que a câmera de Anderson se 

mantém fixa no personagem durante toda a conversa, reforçando seu desinteresse por aqueles 

que o ouvem. No entanto, há uma pequena variação nesse motif que, agora, se mostra valiosa: 

o momento no qual Anderson permite que H. W. se torne, por alguns segundos, o foco da 

imagem, dividindo o quadro com o padrasto a partir de uma composição relativamente simétrica 

(figura 14). Mais uma vez, questionamos: o que este sutil movimento de câmera faz na cena? 

Qual sua função? 

 

Figura 14: Plainview apresenta H. W. como filho e sócio. 
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Numa rápida análise deste fragmento, é possível afirmar que Plainview apenas utiliza 

H. W. como mais um de seus argumentos em prol do acordo que tenta fechar. Nesse exato 

instante, ele diz: “Sou um homem de família, dirijo um negócio de família”, apontando para o 

garoto e apresentando-o aos demais como sendo seu filho e sócio (14.1). “Oferecemos a vocês 

uma união familiar que poucos homens do petróleo conseguem entender”, complementa o 

personagem. Ajuda na interpretação a própria postura do garoto, que nada mais é do que um 

ornamento na imagem, inexpressivo e capaz de gesticular apenas quando seu padrasto lhe envia 

algum sinal. 

 Seria, no entanto, uma descrição precipitada da relação mantida pelos dois. É nesse 

sentido que o movimento de câmera empregado por Anderson (14.2 e 14.3) expressa algo 

essencial em Sangue Negro: a importância de H. W. na vida de Plainview. Ao permitir que ele 

divida partes iguais do quadro com o padrasto (14.2) e, depois, chegue a ser o conteúdo principal 

da cena, deslocando seu rosto para o terço superior esquerdo da imagem (14.3), Anderson 

sugere que não podemos entender o que se passa no filme caso nos contentemos com os 

argumentos de negócio proferidos por Plainview. A desfamiliarização estimulada pela sutileza 

do recurso só causa estranhamento e, assim, chama atenção porque é exatamente isso que 

Anderson deseja e precisa. São relações humanas, por mais escassas que sejam, o que interessa 

de fato ao filme. 

 No entanto, um dos desdobramentos narrativos mais importantes do filme diz respeito 

a um acidente que acontece numa das plataformas de Plainview, no qual H. W. fica surdo depois 

de uma explosão de gás. Com isso, as conversas que os dois mantinham um com o outro deixam 

de acontecer e a relação paternal de antes se deteriora. Daniel se vê sozinho, enquanto o garoto 

se fecha em sua incapacidade de compreender o acidente do qual foi vítima, bem como as 

sequelas que ele deixou (15.2). 

 

Figura 15: H. W. fica surdo e relação com o padrasto se modifica. 

14.1 Plano aberto destaca Daniel. 14.2 Quadro começa a se fechar. 14.3 H. W. cresce na imagem. 

Fonte: Blu-ray do filme Sangue Negro. Ano: 2007. Direção: Paul Thomas Anderson. Tempo dos frames: 

16’07” (14.1), 16’28” (14.2) e 16’37” (14.3). Colagem do autor (2018). 
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Comparado com a imagem 13.1, o gesto de carinho que Plainview dedica a H. W. na 

noite que sucede o acidente na plataforma (15.1) indica a trajetória de ambos os personagens, 

que vão da paz trazida por uma relação comunicativa ao desespero causado pelo silêncio. Ao 

ficar surdo, H. W. se tornou incapaz de conversar com o padrasto, que, por sua vez, se tornou 

incapaz de se expressar para alguém. Consideramos esse um dos pontos que demarcam a 

complexidade do personagem interpretado por Day-Lewis: por mais que ele diga que odeia 

qualquer tipo de relação interpessoal, seu corpo e, principalmente, sua dimensão subjetiva, nos 

raros momentos em que é revelada por meio da mise en scène, ressaltam justamente o contrário. 

Não por acaso, o desespero que demonstra ao perceber que H. W. perdeu a capacidade de ouvir 

só é atenuado pelo petróleo que jorra da plataforma responsável por vitimar, momentos antes, 

seu filho. É mais uma vez na ambição pelo combustível que Plainview “se esconde” para não 

ser obrigado a encarar a dependência que tem do outro, cabendo a Fletcher se retirar para 

auxiliar o garoto enquanto o padrasto observa sua mais nova conquista (15.3). 

 

Figura 16: Daniel e H. W. se tornam inimigos. 

 

15.1 Plainview conforta o filho. 15.2 H. W. se isola do pai. 15.3 Daniel observa plataforma. 

16.1 Disposição de corpos remete a negócios. 16.2 Gestos de intérprete tensionam imagem. 

16.3 H. W. obstrui padrasto no quadro e... 16.4 ...dá as costas para ele, definitivamente. 

Fonte: Blu-ray do filme Sangue Negro. Ano: 2007. Direção: Paul Thomas Anderson. Tempo dos frames: 

68’07” (15.1), 70’29” (15.2) e 66’43” (15.3). Colagem do autor (2018). 
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A estrutura narrativa de Sangue Negro dedica todo um arco dramático à relação mantida 

entre H. W. e Daniel. Em seu último ato, que ocorre no ano de 1927, ela apresenta o garoto, 

agora crescido59, numa visita à mansão de Plainview. Acompanhado de seu intérprete (Robert 

Hills), H. W. é encaminhado ao escritório em que seu padrasto está, encontrando-o alcoolizado 

(figura 16).  A conversa que se segue é importante do ponto de vista dramático: H. W. avisa a 

Plainview que vai morar no México com sua esposa, Mary (Colleen Foy), e que irá abrir sua 

própria empresa de extração de petróleo no país. Ao saber disso, Daniel ataca: “Isso faz de você 

um dos meus concorrentes”. Aflito, H. W. aponta que não se trata de concorrência, mas apenas 

de uma decisão que tomou por desejar seguir adiante em sua vida. “Prefiro ter você como meu 

pai do que como meu sócio”, o rapaz complementa, ecoando a maneira com que era apresentado 

por Daniel anos antes (figura 14). É quando Plainview, irritado, exige que H. W. “fale” isso. 

Fitando o rosto de Daniel por alguns segundos, ele atende ao pedido: “Eu vou embora para o 

México, vou me afastar de você”.  

A resposta do filho atua como mais um dos gatilhos afetivos de Sangue Negro, já que, 

a partir dela, Plainview faz revelações que até então H. W. desconhecia, apresentando nuances 

de sua personalidade que antes dependiam do jogo de velar e desvelar proposto pela função 

expressiva do estilo. “Você está destruindo a imagem que tenho de você como meu filho”, 

Daniel retruca, revelando logo depois que o rapaz nunca foi seu filho. Confuso, H. W. pede 

para que o pai não fale isso. “Mas é verdade, você não é meu filho. Nunca aconteceu. Você é 

um órfão”. Passado o choque inicial, H. W., irritado com as frases sarcásticas e agressivas do 

padrasto, diz que se sente feliz por saber que não tem nada de Daniel Plainview dentro de si, 

indo embora logo depois.  

Mais uma vez, entender como Anderson constrói o momento de cisão daquele que pode 

ser considerado o relacionamento mais importante da vida de Plainview exige uma análise de 

mise en scène interessada pela função expressiva do estilo cinematográfico. Assim, ao 

procurarmos por motifs e variações, uma relação é estabelecida logo no instante em que H. W. 

se senta diante de seu padrasto (16.1). A posição da câmera e dos corpos no quadro, afinal, 

remete àquela vista na imagem 3.4, retirada da cena envolvendo a visita de Paul. A proximidade 

formal é justificada pelo conteúdo da conversa mantida entre Plainview e H. W.: ao afirmar que 

 
59 Russell Harvard, ator que interpreta H. W. em sua fase adulta, é deficiente auditivo na vida real. O fato aponta 

o cuidado do filme também na seleção de seu elenco (casting). 

Fonte: Blu-ray do filme Sangue Negro. Ano: 2007. Direção: Paul Thomas Anderson. Tempo dos frames: 

131’21” (16.1), 130’02” (16.2), 130’26” (16.3) e 135’00” (16.4). Colagem do autor (2018). 
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prefere ser um filho do que um sócio, o desejo do rapaz é confrontado por uma composição 

visual que remete muito mais a uma reunião de negócios do que a uma conversa íntima entre 

integrantes de uma mesma família. Plainview, recusando o pedido de H. W. para que fiquem 

sozinhos na sala, diz que o sócio posicionado num dos cantos de seu escritório é alguém em 

quem ele confia, alguém “que ouve tudo”, assim como Fletcher era anos antes (Figura 3). De 

certo modo, é como se Daniel definisse a posição de H. W. desde o início da conversa.  

Não se pode afirmar, no entanto, que existe um jogo de poder motivando o personagem. 

Daniel não quer ser melhor do que H. W., não deseja controlá-lo. O ímpeto de controlar, afinal, 

pressupõe a intenção de dar continuidade a uma determinada relação. Num momento de 

desabafo verbal e emocional, o empresário deseja, na verdade, se vingar de H. W., tendo em 

vista que, no início da conversa, Daniel pede ao intérprete do rapaz para que ajude o filho a 

explicar por onde andava antes de aparecer ali. Assim, consideramos que Plainview já não via 

o filho há algum tempo e, por isso, o recebe com tanto desprezo.  

A noção de desprezo é importante para compreendermos algumas das escolhas 

estilísticas de Anderson. Durante a conversa final dos personagens, o cineasta retoma, por 

exemplo, o uso da lente teleobjetiva como forma de comprimir os planos da imagem (16.2-

16.3). A decisão só se justifica por fazer alusão, novamente, à subjetividade de Plainview. Ora, 

a todo momento, Daniel caçoa dos gestos de H. W. e do fato de que o rapaz precisa de um 

intérprete para se comunicar, ao passo que toda a relação que mantinha com o filho no passado 

foi alterada depois que o garoto ficou surdo. Assim, Anderson transforma em imagem o 

desprezo que Daniel sente pelo código de sinais ao fazer de mãos que tentam manter contato 

verdadeiros borrões responsáveis por obstruírem a imagem do empresário no quadro (16.2). 

Além disso, se a própria presença de H. W. já é motivo o bastante para que haja alguma forma 

de tensionamento daqueles corpos, é natural que o rapaz, mesmo ao apenas se sentar, também 

faça o mesmo (16.3), apagando Plainview de um espaço pictórico outrora dominado por ele.  

Nesse sentido, uma comparação entre o momento em que o filho obstrui a imagem do 

padrasto e aquele no qual o padrasto permite que a imagem do filho se recomponha no quadro 

(13.3) sugere a presença de diversos elementos trágicos em Sangue Negro. Por fim, a escolha 

de retornar ao foco em profundidade a partir do uso de uma lente grande-angular destaca o 

instante no qual o jogo de velar e desvelar, motif de Sangue Negro, se volta contra Daniel: dessa 

vez, é seu filho, a pessoa mais importante de sua vida, que dá as costas para ele (16.4). 

 

Figura 17: Plainview encontra Henry pela primeira vez. 
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Outro personagem importante para que Anderson exerça a função expressiva do estilo 

em Sangue Negro é Henry, que surge de repente na vida de Plainview e afirma ser seu irmão 

“por parte de pai” (figura 17). No início da sequência, Anderson opta outra vez pela compressão 

de planos, gerando atrito entre os elementos de fundo (paisagem) e o corpo de Daniel (17.1). A 

escolha formal sugere que, deprimido e cada vez mais irritado pela deficiência adquirida pelo 

filho, única pessoa com a qual ele se expressava, Plainview transita à esmo, incapaz de se 

relacionar com o seu entorno. Para fundamentar melhor essa interpretação, julgamos necessário 

analisar a variação que ocorre durante a sequência, filmada em plano único. 

Daniel dá mais alguns passos e, após passar por um arbusto, percebe a presença de 

Henry na entrada de sua casa. Nesse momento, Anderson recorre ao racking focus60 e à moldura 

desenhada pelas hastes que dão suporte à varanda para fazer do personagem de O´Connor o 

novo centro de interesse da imagem (17.2). Com isso, o diretor cria uma composição que deixa 

Plainview fora de foco61, representando visualmente o incômodo que o personagem sente ao 

 
60 Também conhecido como pulling focus. Trata-se de um recurso fotográfico com qual, segundo Bordwell, 

Thompson e Smith (2017, p. 174), é possível “mudar o foco dentro de um plano”, durante uma tomada. Com ele, 

é possível “guiar a atenção de quem assiste do primeiro plano para o segundo ou vice-versa, fazendo com que um 

dos planos fique borrado e o outro nítido” (tradução nossa). / “[...] focus can be altered within a shot [...]. This is 

commonly used to switch our attention between foreground and background making one plane blurred and another 

sharp”. 
61 De acordo com Mascelli (2010), todas as lentes fotográficas exigem uma distância mínima de foco. Assim, para 

impedir que Plainview fique completamente nítido na imagem, atendendo às indicações de Anderson, Elswit foi 

obrigado a aproximar a câmera do corpo de Day-Lewis, fazendo com que o ator ficasse abaixo da distância mínima 

de foco exigida pela lente. 

17.1 Plainview se aproxima de sua casa e... 17.2 ...nota a presença de Henry. 

17.3 Ambos se aproximam um do outro. 17.4 Por fim, compartilham igualmente a imagem. 

Fonte: Blu-ray do filme Sangue Negro. Ano: 2007. Direção: Paul Thomas Anderson. Tempo dos frames: 

77’01” (17.1), 77’09” (17.2), 78’13” (17.3) e 79’36” (17.4). Colagem do autor (2018). 
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ver um desconhecido sentado à beira de sua porta. Trata-se de pessoas estranhas uma à outra, 

afinal, e esse estranhamento é sugerido por primeiro e segundo planos que não se mesclam.  

Mantendo por mais algum tempo a compressão de planos típica de uma lente 

teleobjetiva, neste caso fixa62, o cineasta altera gradualmente a perspectiva da cena ao permitir 

que Colin Anderson, operador de câmera, comece a se deslocar para uma zona perpendicular à 

dos atores (17.3). A mudança do ponto de vista acontece porque, à medida que Henry dá 

detalhes que apenas um parente próximo poderia saber, Plainview começa a considerar o que 

o rapaz diz. Com isso, o corpo de Daniel, por conta do afastamento da câmera, começa a entrar 

na zona de nitidez exigida pelo comprimento focal escolhido, igualando-se gradualmente ao 

peso e equilíbrio que Henry possui no quadro.  

Henry, então, entrega uma carta escrita pela irmã de Plainview, evidência que o 

empresário aceita como prova definitiva de que o sujeito fala a verdade. Com isso, o diretor 

permite que ambos os personagens se aproximem ainda mais e dá a eles, por fim, interesse 

idêntico no quadro (17.4), representando visualmente o momento em que Plainview passa a ter 

certeza de que Henry é seu irmão63. Mais uma vez, portanto, Anderson comunica a dimensão 

do sensível através da mise en scène, já que procura, ao longo da sequência, representar toda 

uma transição emocional (desconfiança – confiança) por meio da função expressiva do estilo 

cinematográfico. 

 

Figura 18: Plainview descobre a verdade sobre Henry. 

 
62 Segundo Bordwell, Thompson e Smith (2017), lentes podem ser fixas ou zoom. No caso das primeiras, tratam-

se daquelas que possuem apenas um comprimento focal (também conhecidas como lentes prime). Já as segundas 

reúnem diversos comprimentos focais dentro de si, permitindo a cineastas e fotógrafos irem de uma grande-angular 

(40mm ou menos) a uma teleobjetiva (70mm ou mais) apenas girando um anel localizado no corpo da lente. 

Segundo Elswit (2008), Anderson não permite o uso de lentes zoom em seus filmes, recorrendo a um grupo de 

objetivas fixas de 40mm, 50mm, 70mm e 100mm. 
63 Composições semelhantes podem ser encontradas em 12.4, 13.1 e 13.4. Trata-se de um importante motif, 

responsável por reforçar o elo entre harmonia pictórica e necessidades afetivas demonstradas por Daniel Plainview 

ao longo de Sangue Negro. 
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A união de Daniel e Henry, no entanto, não dura muito, e Anderson aposta mais uma 

vez na disposição dos corpos pelo espaço e no uso de uma lente teleobjetiva para representar o 

novo conflito. Durante uma conversa na praia (figura 18), o empresário relembra a casa na qual 

morou quando criança. Em seguida, cita certo “baile de Peachtree”, esperando que Henry reaja 

de uma determinada maneira, já que é uma memória importante para sua família. Isso não 

acontece, no entanto, e Plainview percebe que Henry pode ter mentido sobre toda a história que 

contou, não sendo nem mesmo a pessoa que diz ser. 

 Recorrendo outra vez ao motif envolvendo corpos tensionados na imagem, com os quais 

estabeleceu relações de poder presentes no filme (figuras 7 e 10), Anderson varia o uso da 

compressão de planos, optando, dessa vez, por revelar o conflito interno de Daniel ao 

transformar Henry numa mancha disforme no quadro (18.1 e 18.2). Plainview, então, esboça 

um “não” inaudível (18.4) que remete àquele emitido por ele logo depois da queda em que 

quebra sua perna esquerda, ainda na primeira sequência do filme. A associação faz todo sentido: 

mais uma vez, Plainview sucumbe à sua necessidade de criar laços afetivos e se vê sozinho; 

novamente, Anderson permite que elementos da mise en scène comuniquem aquilo que o 

personagem sente, exercendo, assim, a função expressiva do estilo cinematográfico. 

18.1 Teleobjetiva comprime corpos. 18.2 Daniel relembra detalhes de seu passado. 

18.3 Henry não corresponde às lembranças e... 18.4 ...Daniel compreende que foi enganado. 

Fonte: Blu-ray do filme Sangue Negro. Ano: 2007. Direção: Paul Thomas Anderson. Tempo dos frames: 

100’56” (18.1), 100’59” (18.2), 101’28” (18.3) e 101’35” (18.4). Colagem do autor (2018). 
. 
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3.4 PARA ALÉM DE CORPOS, MISE EN SCÈNE 

 

 Por mais elaboradas que sejam as escolhas de luz feitas por Robert Elswit, de cenários 

feitas pelo designer de produção do longa, Jack Fisk, e de posição e movimentação dos atores 

pelo quadro, um estudo sobre a mise en scène elaborada por Paul Thomas Anderson e sua equipe 

não estaria completo se não houvesse um olhar atento à contribuição de Mark Bridges, 

figurinista (ou costume designer), e do departamento de maquiagem, encabeçado por John 

Blake e Linda Flowers. 

 Segundo Bordwell, Thompson e Smith (2017), os figurinos de um filme, além de 

exercerem funções mais óbvias, como, por exemplo, representarem um período histórico 

específico ou serem usados puramente por suas qualidades gráficas, podem ainda se tornar 

espécies de motifs, enfatizando caracterizações e demarcando importantes mudanças na atitude 

dos personagens. Seguindo a mesma linha de raciocínio, Stourdzé (2012), ao estudar a obra de 

Federico Fellini, relembra como o cineasta italiano utilizava figurinos e maquiagem para 

colocar em evidência a psicologia de suas criações. 

 Em Sangue Negro, recriar uma época, demarcar mudanças de atitude e colocar em 

evidência visões de mundo, além de específicos sentimentos, podem ser encaradas como as 

principais funções de ambos os recursos. Bom exemplo disso é a importante contribuição de 

Bridges ao permitir que os trajes de Daniel Plainview, por si só, sintetizem a ascensão e a 

decadência do personagem (Figura 19).    

 

Figura 19: Figurinos de Plainview narram trajetória e ressaltam visão de mundo 

 
 

 

Na primeira sequência do filme (19.1), Plainview é visto com roupas que, segundo 

Brauden (2014), representam trajes típicos de um trabalhador braçal na virada do século XX. 

Trata-se de um figurino que será repetido ao longo de toda a obra, sempre associado à classe 

proletária que, após a ascensão socioeconômica do protagonista, passará a exercer o trabalho 

pesado nas plataformas de petróleo comandadas por ele. Ainda de acordo com Brauden (2014), 

a importância deste figurino, para além de uma simples representação de época, reside na 

19.1 O início. 19.2 A ascensão. 19.3 A decadência. 

Fonte: Blu-ray do filme Sangue Negro. Ano: 2007. Direção: Paul Thomas Anderson. Tempo dos frames: 

03’04” (19.1), 16’13” (19.2) e 129’55” (19.3). Colagem do autor (2019). 
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maneira com que ele enfatiza as origens de Plainview, sua obsessão pelo trabalho árduo e sua 

capacidade de superar qualquer obstáculo na busca por aquilo que deseja. 

Como reagir, portanto, aos momentos nos quais Plainview é visto com trajes opostos 

àquele que melhor define sua natureza laboral e sua visão de mundo? Para Brauden (2014), a 

busca por ascensão socioeconômica faz com que Plainview trate suas novas roupas como 

espécies de ferramentas que o auxiliem em sua trajetória. Ao procurar emular os trajes 

respeitáveis da classe média de sua época (19.2), o personagem vela suas origens e sua natureza 

ambiciosa, numa estratégia fundamental para que as famílias donas das terras desejadas por ele 

evitem desconfiar de seus atos. Em termos narrativos, as vestimentas de minerador, de 

prospector em início de carreira (13.1) e de empresário bem-sucedido contribuem para uma 

lógica de aparente sucesso profissional, tendo em vista que 

 
[...] o traje [visto em 19.2] é moldado segundo a altura de Daniel, com costuras finas 

e também a partir de um tecido que nenhum outro personagem veste, o que ajuda a 

diferenciar o protagonista como sendo um sujeito importante. A ideia de que a peça 

pode ter sido feita sob demanda indica a posição social alcançada por Plainview e 

pode ser encarada como a versão completa das roupas utilizadas em 1902: um casaco, 

gravata, chapéu de aba e relógio de bolso moldam uma impressionante aparência de 

respeitabilidade. Uma camisa branca também sugere que Daniel não precisa mais se 

sujar em seu trabalho. Como se não fosse o bastante, a necessidade que Daniel tem de 

impressionar também fica evidente na escolha que Bridges faz em relação ao figurino 

de H.W. Daniel usa H.W. como um artigo para exibição, com o intuito de criar 

simpatia em seus ouvintes e convencê-los a acreditar que seu negócio tem raízes 

‘familiares’. As roupas de H. W. são elegantes, com casaco cruzado, camisa branca e 

bermuda. Não há sinal algum de trabalho pesado, fato que sugere o sucesso 

profissional de seu pai64. (BRAUDEN, 2014, n/p., tradução nossa) 

 

 

Em Sangue Negro, Plainview se utiliza de um figurino luxuoso apenas durante 

encontros com possíveis sócios (representantes da Standard e da Union Oil) ou com povoados 

que moram em terras de seu interesse. No restante do tempo, as roupas de Daniel remetem mais 

a uma mistura de sua natureza proletária com a necessidade de se apresentar como líder na 

cadeia de comando. Ainda assim, há uma variação importante nos momentos finais do longa: 

ao se tornar o magnata que sempre quis ser, Plainview é visto com um figurino que destoa de 

tudo que fora apresentado até ali (19.3). 

 
64 [...] the fact that the suit is tailored to Daniel’s tall, lean frame, as well as being in a fabric that no other character 

wears helps to differentiate Daniel as uniquely important. The suggestion that he may have custom-ordered this 

suit indicates his wealth, and the ‘completion’ of his suit from 1902: a waistcoat, tie, stiff-brimmed hat and pocket 

watch concludes an impressive appearance of respectability. A white shirt also suggests that Daniel can now afford 

not to get dirty in his work. In addition to his suit, Daniel’s need to impress is evident in Bridge’s costume for the 

young HW. Daniel uses HW as a showpiece, to create sympathy in others and convince them of the ‘family’ nature 

of his business. The clothes are very smart, with a double-breasted coat, white shirt and shorts. There is no hint of 

labour or hardship, suggesting the success of his father’s business. 
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Para Brauden (2014), isso acontece porque Plainview deixou de ser tanto o trabalhador 

impetuoso acostumado a minas e sujeira quanto o empresário bem-sucedido que precisava 

viajar e se encontrar com pessoas essenciais para seus negócios. Em sua mansão, Daniel tem 

como único dever profissional a assinatura de cheques que não param de chegar ao seu 

escritório. Por isso, o cardigan e as roupas íntimas que ele usa ao ser visto atirando em objetos 

seriam, para Brauden (2014), um sinal de sua incapacidade de lidar com o ócio, com a ausência 

daquilo que o define enquanto indivíduo. 

  

Figura 20: Trajes de Eli e Plainview indicam semelhanças. 

 

 

 

Buscando relações mais amplas a partir do estudo de Brauden (2014), notamos também 

que as vestimentas que Plainview utiliza para impressionar sócios e clientes se assemelham, em 

termos gráficos, àquelas utilizadas pelo pastor Eli Sunday no momento em que o personagem 

lidera as cerimônias em sua igreja (Figura 20). Tal lógica visual culmina no instante em que, 

durante uma cerimônia de batismo protagonizada por Plainview, ambos se tornam corpos 

vestidos de maneira idêntica (20.3). Eli e Plainview, afinal, são sujeitos que se aproximam em 

suas ambições e que usam as roupas que vestem para dar cabo de intenções que devem ser 

veladas diante do povoado de Little Boston. 

 

Figura 21: Tons pastéis remetem à verdadeira origem de H. W. 

 

 

 

  

 

20.1 A ganância de Sunday. 20.2 A ambição de Plainview. 20.3 Iguais durante cerimônia. 

Fonte: Blu-ray do filme Sangue Negro. Ano: 2007. Direção: Paul Thomas Anderson. Tempo dos frames: 

56’56” (20.1), 48’17” (20.2) e 113’05” (20.3). Colagem do autor (2019). 

21.1 O carinho de Ailman. 21.2 A separação de H. W. 21.3 Momentos de leveza com Mary. 

Fonte: Blu-ray do filme Sangue Negro. Ano: 2007. Direção: Paul Thomas Anderson. Tempo dos frames: 

08’04” (21.1), 13’27” (21.2) e 126’33” (21.3). Colagem do autor (2019). 
. 
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No que diz respeito à trajetória de H. W., chama atenção como os tons pastéis vistos no 

plano que apresenta o garoto pela primeira vez (21.1) se mantêm presentes nos figurinos que 

ele usa quando não está sob o controle do padrasto. Cromaticamente opostas às tonalidades 

escuras que caracterizam as escolhas de Bridges para Eli e Plainview, as roupas de H. W. 

denotam uma essência ligada à presença de seu falecido pai. É natural, portanto, que os 

momentos de leveza proporcionados pela companhia de Mary (21.3) tenham como escolhas de 

mise en scène tecidos que remetam àqueles usados por H. B. Ailman em seu momento de 

comunhão paternal. 

Existe, assim, uma espécie de dialética das vestimentas em Sangue Negro, a partir da 

qual Anderson, com o auxílio de Bridges, aproxima Daniel Plainview de Eli Sunday e, ao 

mesmo tempo, demarca as insuperáveis fronteiras que afastam H. W. de seu padrasto. Tal 

dialética, porém, não se resume a este elemento de mise en scène; ela também está presente na 

maquiagem elaborada por Linda Flowers e John Blake. 

Ao analisarmos a movimentação dos corpos em Sangue Negro com o auxílio dos 

cenários e da iluminação, e ao ressaltarmos como figurinos auxiliam na condução narrativa e 

no desenvolvimento psicológico dos personagens, notamos um jogo de velar e desvelar 

informações relacionadas à maneira com que Anderson conduz o olhar e também expressa 

sentimentos importantes para a história. Durante o processo de decomposição voltado ao estudo 

sobre o uso da maquiagem no filme, percebemos a mesma estratégia sendo utilizada. 

Para Bordwell, Thompson e Smith (2017, p. 122), é comum que, hoje, se espere que “a 

maquiagem passe despercebida, e de maneira sutil acentue qualidades expressivas da face de 

um ator ou atriz65” (Tradução nossa). Mas nem sempre foi assim. Essencial nos primórdios do 

cinema porque as bitolas de filmes disponíveis não conseguiam registrar muito bem as 

características faciais do elenco, a maquiagem ganhou evidência no cinema de gênero, mais 

precisamente na ficção científica e no horror. Justamente por isso, a equipe de maquiadores tem 

um papel tão importante em Sangue Negro. Afinal, segundo Sperb (2013), Anderson, desde o 

início da escrita de seu roteiro, pensou o longa-metragem como sendo uma espécie de filme de 

terror; uma homenagem ao Conde Drácula na qual o protagonista beberia “o sangue” da terra.  

Comparações vampirescas à parte, o fato é que a maquiagem em Sangue Negro atua 

tanto de maneira sutil, seguindo parâmetros contemporâneos de expressividade realista, quanto 

 
65 “Today the hope is for makeup generally to pass unnoticed, and quietly accentuate expressive qualities of the 

actor’s face. Because the camera may record cruel details that we wouldn’t notice in ordinary life, unsuitable 

blemishes, wrinkles, and sagging skin will have to be hidden.” 
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de maneira acentuada, revelando, a partir dos sentimentos e da visão de mundo dos 

personagens, sua fonte genérica de inspiração. 

A princípio, o filme segue o uso mais óbvio do recurso, fazendo da poeira que cobre 

Plainview dentro de uma mina e da barba desgrenhada do personagem em seus momentos 

iniciais (19.1) evidências do isolamento no qual vive o futuro prospector. A partir disso, a 

gradual polidez de seu rosto, barbeado, de formas bem delineadas e acompanhado pela limpeza 

de sua pele reforçam a já citada ascensão do personagem (19.2). Por fim, o uso mais conhecido 

da maquiagem no cinema contemporâneo culmina na ênfase dada ao descaso de Plainview para 

com sua aparência, durante o período de ócio em sua mansão (19.3). Ali, sua pele engordurada 

e seus cabelos bagunçados sucumbem ao calor e à tensão motivada pela conversa com H. W., 

assim como sua a barba já não se importa com valores estéticos outrora fundamentais para os 

negócios. Não há pessoas para impressionar, afinal. 

 Por mais eficazes que sejam as escolhas descritas no parágrafo anterior, é apenas 

quando Sangue Negro abraça suas raízes de horror que a maquiagem, de fato, ganha novas 

camadas estilísticas. Nesse sentido, o principal motif do filme diz respeito ao uso de manchas 

de petróleo e lama como forma de ressaltar situações e estados de espírito dos personagens 

(Figura 22). 

 

Figura 22: Maquiagem mantém motif de velar e desvelar situações e subjetividades. 

 

  

 

22.1 Sangue e petróleo se misturam. 22.2 Caráter de Sunday é revelado. 

22.3 H. W. é abandonado por Plainview. 22.4 Daniel celebra sua ambição. 

Fonte: Blu-ray do filme Sangue Negro. Ano: 2007. Direção: Paul Thomas Anderson. Tempo dos frames: 

13’17” (22.1), 75’24” (22.2), 65’33” (22.3) e 68’03” (22.4). Colagem do autor (2019). 
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No momento em que Daniel, silencioso, encara a possibilidade de ser padrasto de H.W. 

(22.1), seu rosto encontra-se coberto por petróleo e sangue, resultado da morte de Ailman em 

um dos poços no qual trabalhavam juntos (12.4). Trata-se de um instante que sintetiza a 

trajetória de Plainview como um todo, tendo em vista que outras mortes resultantes do processo 

de extração ocorrerão a partir dali, e que, por isso, executa a função simbólica do estilo 

cinematográfico. 

 Para Bordwell, Thompson e Smith (2017, p. 124), “atores e atrizes se apoiam em olhares 

de maneira frequente [...], e, por isso, maquiadores podem destacar a performance facial”66. 

Assim, é comum que máscaras e delineadores enfatizem a direção de um olhar, a tristeza de 

uma perda ou a alegria de um reencontro. No caso de Sangue Negro, no entanto, são elementos 

diegéticos os responsáveis por fazer isso.  

 Um exemplo pode ser visto logo após Sunday ser agredido por Plainview ao cobrar uma 

quantia de dinheiro prometida pelo prospector. O pastor é visto na mesa de jantar, ao lado de 

sua família e com o rosto coberto por lama (22.2). Nesse instante, a maquiagem ganha uma 

função expressiva: ela enfatiza a direção do ódio mantido de filho para pai. Sunday acusa Abel, 

que se encontra à sua frente, de ter cedido como um ignorante às investidas de Plainview. O 

desprezo do filho é expressado não apenas pela maneira com que o ator Paul Dano recita seus 

diálogos, revelando sua personalidade ambígua, mas também pela expressão facial que adota, 

na qual os olhos ganham destaque por serem a única parte do rosto que a lama não cobre. Em 

suma, Sunday usa uma máscara de sujeira que, curiosamente, revela seu lado sombrio. 

 O conceito de máscaras que revelam pode ser encarado como um padrão ao longo do 

filme. Ao ser vitimado por uma explosão de gás, H. W. fica surdo. Ao invés de ajudar o filho, 

Plainview prefere celebrar o jorro de petróleo encontrado. Sozinho, o garoto é visto não mais 

com as cores claras que definem sua natureza, mas coberto pelo combustível fóssil que mudará 

para sempre sua vida (22.3). A direção de seus olhos, e do seu medo, é demarcada pelo uso 

criativo da maquiagem. H. W. observa a plataforma em chamas sem saber como reagir. 

 Plainview, por sua vez, serve de exemplo para mais usos expressivos do estilo 

cinematográfico a partir do trabalho da equipe de maquiadores. Ao contemplar o momento 

posterior à extinção do incêndio na plataforma (22.4), o personagem demonstra, através da 

performance de Day-Lewis, um misto de satisfação e soberba. Nesse sentido, a mancha que 

escorre de seu rosto não é associada ao medo, como acontece com H. W., ou ao ódio, caso de 

 
66 “Film actors rely on their eyes to a great extent [...], and makeup artists can often enhance facial performance”. 
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Eli, mas à certeza de que ficar coberto com o objeto de seu desejo não representa incômodo 

algum. Muito pelo contrário. 

 Ampliada a dialética mantida entre recursos de mise en scène presentes ao longo do 

filme, resta analisar como o trabalho de Robert Eslwit, abordado em outros detalhes durante o 

estudo de posição e movimentação de corpos pelo quadro, contribui para a execução das 

funções do estilo em Sangue Negro. 

 

Figura 23: Zonas de contraste mantêm lógica visual do filme. 

 

  

 

Para Goi (2013), um dos trabalhos do diretor de fotografia no cinema pode ser entendido 

como o de criar designs visuais (ou looks) que sejam capazes de refletir todos os conceitos 

estabelecidos por realizadores. Assim, se Anderson e o restante de sua equipe elaboram 

esquemas nos quais existe um jogo de velar e desvelar informações, sentimentos e contextos 

por meio de corpos, cenários, figurinos e maquiagem, a contribuição de Elswit, naturalmente, 

tende a seguir a mesma linha a partir daquela que é sua especialidade: a luz. 

 Ao realizarmos a decomposição do filme tendo este enfoque, notamos que Elswit faz do 

contraste, ou seja, da relação entre altas luzes e baixas luzes numa cena, o principal recurso de 

design fotográfico presente em Sangue Negro. É comum, por exemplo, que a personalidade 

ambígua de Plainview e Sunday seja expressada por planos nos quais ambos os personagens se 

encontram mergulhados em sombras (23.1 e 23.2). Já Henry, que mente para Daniel afirmando 

23.1 Plainview e sombras. 23.2 Sunday e sombras. 

23.3 Daniel percebe que Henry mente. 23.4 Plainview busca sombras ao ser flagrado. 

Fonte: Blu-ray do filme Sangue Negro. Ano: 2007. Direção: Paul Thomas Anderson. Tempo dos frames: 

01’26” (23.1), 59’36” (23.2), 66’23” (23.3) e 109’33” (23.4). Colagem do autor (2019). 
. 
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ser seu irmão biológico, também se transforma num corpo submerso em sombras (e, por isso, 

revelado) no exato instante em que Plainview descobre a verdade (23.3). Outro momento no 

qual sombras também se transformam em máscaras que revelam diz respeito à surpresa do 

protagonista ao perceber que Bandy sabe tudo sobre o assassinato de Henry (23.4). Acuado, 

Daniel ergue sua mão direita e, obstruindo os raios de sol que vão de encontro ao seu rosto, cria 

para si uma mancha de baixas luzes que sugere insegurança e desejo de fuga. Ao dar 

continuidade às funções do estilo cinematográfico analisadas anteriormente, portanto, a 

fotografia do longa-metragem reforça a ideia de que a mise en scène de Sangue Negro é regida 

por um planejamento complexo e que jamais se desvincula dos conceitos estabelecidos a priori 

por Paul Thomas Anderson. 
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CAPÍTULO 4 

A MISE EN SCÈNE EM TRAMA FANTASMA 

  

 

Ao definirem as principais funções de diretores durante o desenvolvimento de um longa-

metragem, Bordwell, Thompson e Smith (2017, p. 91) afirmam que cineastas podem “ir mais 

fundo, além dos sentidos dos personagens e adentrando suas mentes”67 (Tradução nossa). 

Durante a análise de Sangue Negro, encontramos evidências de que Paul Thomas Anderson se 

interessa por este “ir além”, ou seja, pelas nuances que compõem não apenas a superfície de 

suas criações (seus corpos, suas roupas, seus gestos), mas também a dimensão psicológica 

responsável por conduzir ações e reações vistas na tela.  

 Em Trama Fantasma, segundo objeto escolhido pela presente pesquisa, pensamentos e 

sentimentos dos personagens ganham o protagonismo fragmentado pela ambição temática do 

filme de 2007. Anderson, acumulando pela primeira vez duas funções no set68, deixa de lado a 

amplitude cronológica da exploração de petróleo na virada do século e opta por um contexto 

mais íntimo, atrelado a um romance que se passa em Londres, no período pós-Segunda-Guerra 

Mundial.  

 Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis) é um estilista londrino especializado na 

criação e confecção de luxuosos vestidos usados por estrelas do cinema, integrantes da realeza 

e socialites europeias. Ao lado de sua irmã e gerente, Cyril (Lesley Manville), ele comanda a 

grife The House of Woodcock com a obsessão profissional típica dos personagens de Anderson. 

Alma (Vicky Krieps), por sua vez, trabalha como garçonete em um hotel localizado no interior 

da Inglaterra. Dona de um sotaque que sugere origens estrangeiras, ela vive uma rotina de 

trabalho semelhante àquela enfrentada por imigrantes. Ao iniciar um relacionamento com 

Reynolds, porém, Alma se distancia da pacata vida que leva e passa a imergir nas 

excentricidades do mundo da moda britânico. 

  Assim como acontece em Sangue Negro, Anderson faz das profissões de seus 

personagens espécies de arranjos iniciais, de contextos-base para um mergulho muito mais 

interessado por contradições, dualidades e fragmentos de personalidade. Dessa maneira, o cerne 

 
67 “The filmmaker can go deeper, beyond the character’s senses and into her or his mind.” 
68 Os créditos iniciais e finais de Trama Fantasma não indicam nenhum(a) responsável pela direção de fotografia 

do filme. Segundo o Internet Movie Database, no entanto, Anderson é o responsável pelos esquemas de iluminação 

do projeto. Informação disponível em: <https://www.imdb.com/title/tt5776858/fullcredits?ref_=tt_cl_sm#cast>. 

Acesso em 11 out. 2019. 

https://www.imdb.com/title/tt5776858/fullcredits?ref_=tt_cl_sm#cast
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narrativo de Trama Fantasma não é composto pela produção e sucesso dos vestidos de 

Woodcock, Cyril e Alma, mas pela relação mantida entre os personagens durante o processo 

de criação das peças. É o que caracteriza essa relação que interessa ao filme.  

Dessa forma, compreender Trama Fantasma enquanto objeto de pesquisa é entender, 

sobretudo, quem são Reynolds, Alma e Cyril. Do que cada um deles gosta? O que os incomoda? 

Como, enfim, o estilo de Anderson influencia o desenvolvimento da relação mantida entre eles? 

Assim, ao decompormos e analisarmos o longa-metragem, identificamos a ideia de controle 

como um de seus elementos narrativos dominantes.  

Um breve resumo ajuda a entender melhor essa ideia de controle como sendo primordial 

para o filme: Reynolds, em sua trajetória, tem necessidade não apenas de controlar cada aspecto 

de seu trabalho, mas também as atitudes, os gostos e até mesmo os corpos das pessoas com as 

quais convive. No café da manhã, por exemplo, ele demanda silêncio absoluto para que possa 

planejar suas peças; ao testemunhar  uma cliente alcoolizada enquanto usa um dos vestidos de 

sua grife, Reynolds exige que a peça seja devolvida; ao perceber que um de seus desfiles não 

saiu como o esperado, sucumbe à angústia daquilo que encara como um fracasso e se mostra 

incapaz até mesmo de se levantar da cama. Reynolds, assim como Daniel Plainview, é um 

sujeito obcecado por controle, e acaba usando seu trabalho como pretexto para tê-lo. 

Cyril, por sua vez, adota a postura rígida exigida pelo irmão, mas sem renunciar ao poder 

que possui enquanto gerente da The House of Woodcock. Espécie de conselheira para Reynolds, 

é ela quem, de fato, controla os negócios da grife, procurando definir clientes em potencial, 

gerir crises e antecipar decisões sentimentais de Woodcock de modo a não prejudicar o processo 

de produção das roupas. Enquanto a ideia de controle é elemento inerente ao processo criativo 

do irmão e também espécie de máscara para suas inseguranças, para Cyril é um estilo de vida 

(e de defesa) que deve ser apresentado formalmente. 

No entanto, é Alma quem se torna a principal referência do público ao demonstrar, 

durante o filme, um interesse cada vez maior pela ideia de controle. A princípio reduzida ao 

trabalho e aos gostos de Reynolds e Cyril, a personagem encontra meios de exercer domínio 

não apenas sobre sua vida, mas também sobre o corpo do namorado e sobre a influência de sua 

cunhada. Ao envenenar Reynolds em dois momentos específicos do filme, tirando dele a 

capacidade de controlar tudo e todos ao seu redor, e ao limitar a presença de Cyril nas decisões 

relacionadas ao seu namoro, Alma justifica através de suas ações e de sua personalidade a 

presença que tem na galeria de personagens complexos criados por Paul Thomas Anderson, 

evitando se reduzir a clichês e contribuindo ativamente para a existência de um romance 

incomum para o gênero. 
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De certa maneira, perceber como Anderson se interessa pelo conceito de controle em 

Trama Fantasma remete diretamente à maneira a partir da qual ele conduz seus filmes. Ao 

longo da análise de Sangue Negro, notamos, por exemplo, a atenção que Anderson dá à relação 

mantida entre suas imagens, ou seja, à maneira a partir da qual elas são organizadas não apenas 

enquanto composições em si, mas também enquanto estruturas coletivas de motifs e variações 

que denotam os principais interesses do diretor. Em Trama Fantasma, essa estrutura interessada 

por recorrências que sintetizam conceitos mais amplos pode ser vista na relação formal que o 

cineasta estabelece entre a realidade sentimental dos personagens e aquilo que eles comem 

(Figura 24). 

 

Figura 24: Alimentos demarcam trajetória sentimental de Alma e Reynolds. 

 
 

 

 

 

Ao longo de Trama Fantasma, refeições específicas reforçam a situação conjugal dos 

personagens. Reynolds, ao ser visto pela primeira vez durante o café da manhã, repreende 

Johanna (Camilla Rutherford) no momento em que a moça oferece um prato de croissants e 

roscas a ele (24.1). O prato reforça a realidade da personagem de Rutherford: angustiada pela 

indiferença constante de Reynolds, ela passa a se alimentar de uma maneira que não condiz 

com o mundo da moda do qual seu namorado e Cyril fazem parte. Assim, a composição de 

Anderson, ao evidenciar açúcares e gorduras, reforça a inadequação de Johanna aos interesses 

da The House of Woodcock.  

24.1 Separação. 24.2 Aproximação. 

24.3 Conflitos. 24.4 Cumplicidade. 

Fonte: Blu-ray do filme Trama Fantasma. Ano: 2017. Direção: Paul Thomas Anderson. Tempo dos frames: 

04’05” (24.1), 15’41” (24.2), 66’36” (24.3) e 114’02” (24.4). Colagem do autor (2019). 
. 
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 Solteiro, Reynolds vai até o interior da Inglaterra. Ao conhecer Alma na cafeteria do 

Victoria Hotel, demonstra sua paixão ao pedir que ela prepare um café da manhã repleto de 

alimentos gordurosos (24.2). Para Anderson, estar apaixonado é estar com fome. No entanto, 

um detalhe chama atenção: Reynolds preenche seu prato com alimentos tão ou mais gordurosos 

do que aqueles oferecidos por Johanna (24.1). Dessa forma, a semelhança composicional 

evidencia outro elemento importante para a carpintaria dramática de Trama Fantasma: a noção 

de que o mundo da moda é um mundo de aparências. Percebemos isso ao justapormos o prato 

de Johanna ao prato entregue por Alma a Reynolds: ambos não condizem com o trabalho do 

estilista. No entanto, apenas um é degustado por ele. Reynolds é, portanto, um homem de 

aparências, e as imagens de Anderson, organizadas de modo a motivarem atitudes 

contraditórias, reforçam isso.  

 Outro instante no qual alimentos demarcam a situação conjugal dos personagens pode 

ser visto durante o fracassado jantar romântico que Alma prepara para Woodcock. Percebendo 

a indiferença e a grosseria infantil do companheiro, Alma nota que Woodcock joga uma 

quantidade considerável de sal no prato de aspargos que ela preparou (24.3), destruindo o 

tempero original. Eis o ponto: controlador que é, Reynolds não gosta de surpresas, tendo em 

vista que ser surpreendido é perder, de alguma forma, o domínio de uma situação. Assim, a 

lógica de jogos de poder citada anteriormente se mantém, já que, no intuito de agredir 

psicologicamente sua namorada e, assim, retomar o controle, ele ataca a surpresa que ela 

preparou. O prato salpicado de descaso, portanto, reforça a situação desesperadora de Alma: 

apaixonada, ela se vê à deriva na relação. 

 Reynolds, porém, não é o único personagem interessado em jogos de poder. Assim, o 

momento no qual Alma prepara uma omelete com cogumelos venenosos (24.4) surge como sua 

vingança particular: não mais uma surpresa, já que Reynolds acompanha o preparo do outro 

lado da cozinha, Alma faz do prato sua requisição de controle: a partir dele, exige do 

companheiro cumplicidade. É ao assumir o envenenamento diante de Reynolds que Alma 

retoma para si o comando da relação mantida pelos dois, concluindo, dessa forma, a narrativa 

de Trama Fantasma. 

 Como visto, é possível visualizar todas as reviravoltas propostas por Anderson em seu 

roteiro apenas acompanhando a importância dos pratos que alimentam seus personagens. Mas 

o que interessa de fato à pesquisa é a contribuição de todos os elementos de mise en scène 

propostos por Anderson em seu filme. Como o diretor trabalha a ideia de controle, de jogos de 

poder estabelecidos entre os personagens a partir da posição/movimentação dos atores pelo 

quadro, dos cenários, dos figurinos e da maquiagem? Como ele executa as funções denotativa, 
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expressiva, simbólica e decorativa do estilo a partir da maneira com que desenvolve sua 

encenação? São essas as questões que movem nosso interesse por uma decomposição e análise 

mais detalhadas de Trama Fantasma. 

 

4.1 REYNOLDS E O DOMÍNIO PICTÓRICO 

 

Ao falarmos sobre os pratos que alimentam os personagens do filme, apontamos que 

Trama Fantasma narra a trajetória de um casal que se apaixona, enfrenta conflitos e, por fim, 

encontra um ponto de equilíbrio no momento em que o poder exercido por Reynolds é diluído 

e conquistado por Alma. Assim, interessa à pesquisa entender como Anderson se utiliza da mise 

en scène para exercer seu interesse por um estudo de personagens movidos por paixão e 

necessidade de controle.  

 

Figura 25: Compartilhamento do quadro ressalta paixão. 

 

 

 

 

Ao longo do processo de decomposição, notamos, a princípio, que Anderson reserva à 

escala do plano uma função específica: expressar o bem-estar que Alma e Reynolds sentem nos 

raros momentos de comunhão mantida entre o casal. No instante em que ambos os personagens 

se apaixonam uma pelo outro (25.1), por exemplo, o diretor aposta numa composição aberta, 

em plano americano69, que valoriza a comunhão espacial de corpos. Alma e Reynolds surgem 

à vontade em suas respectivas metades do quadro, ao passo que a profundidade de foco permite 

que a paisagem ao fundo dê ainda mais valor pictórico a um momento de evidente simbologia. 

É diante de uma janela (dentro de outra janela, o cinema) que o amor nasce. 

 
69 Para Bordwell, Thompson e Smith (2017), um plano americano é aquele que enquadra os personagens das coxas 

até a cabeça, permitindo que seus corpos preencham a maior parte do quadro. Vale dizer que as definições de 

planos nos estudos fílmicos podem variar de acordo com os autores. 

25.1 Alma se aproxima e... 25.2 ...ambos dividem imagem. 25.3 Gentilezas no quadro. 

Fonte: Blu-ray do filme Trama Fantasma. Ano: 2017. Direção: Paul Thomas Anderson. Tempo dos frames: 

15’20” (25.1), 31’45” (25.2) e 19’42” (25.3). Colagem do autor (2019). 
. 
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A lógica de planos mais abertos, corpos dividindo a imagem de maneira igual e foco em 

profundidade se mantém em outros momentos de carinho mútuo. Durante um passeio, Alma 

pede para que Reynolds seja cuidadoso no namoro (25.2). Ao chegarem à casa de campo na 

qual se conhecerão melhor, Woodcock, num gesto de gentileza, ajuda Alma a tirar o casaco 

(25.3). Não demora, porém, para que Reynolds apresente aquela que é sua característica mais 

marcante ao longo de Trama Fantasma: a obsessão que nutre pelo seu trabalho como estilista. 

É a partir desse momento que Anderson varia suas escolhas composicionais, passando a 

fragmentar as imagens que tão bem estabeleciam a ideia de reciprocidade sentimental e 

pictórica entre Alma e Woodcock (Figura 26). 

 

Figura 26: Reynolds esquadrinha imagem de Alma. 

 

 

 

  

Depois de uma conversa íntima frustrada pela impaciência e pelas reservas pessoais de 

Reynolds, Alma é convidada pelo estilista para ir ao ateliê de sua casa. Ali, o personagem de 

Day-Lewis apresenta algumas ferramentas de trabalho e, aos poucos, começa a indicar a 

intenção de produzir um vestido para Alma. É a partir desse momento que a mise en scène de 

Anderson se altera e passa a fragmentar e sobrepor corpos que antes se ajustavam de maneira 

delicada no quadro.  

 A mudança na atmosfera é evidente: a princípio um encontro romântico inspirado pelas 

criações de Reynolds, a interação no ateliê se transforma, com a chegada de Cyril, num frio e 

26.1 Woodcock tira medidas e... 26.2 ...fragmenta imagem de Alma. 

26.3 Corpo do estilista se sobrepõe. 26.4 Alma se torna sequência numérica. 

Fonte: Blu-ray do filme Trama Fantasma. Ano: 2017. Direção: Paul Thomas Anderson. Tempo dos frames: 

28’41” (26.1), 24’52” (26.2), 28’50” (26.3) e 28’49” (26.4). Colagem do autor (2019). 
. 
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rotineiro processo de trabalho. Woodcock, munido de uma fita métrica (26.1), dita as medidas 

de Alma à irmã, que anota tudo em sua agenda (26.4). Interessado não mais pela totalidade de 

Alma, mas por seus pedaços corporais, Reynolds passa a fragmentá-la e quantificá-la. Assim, 

a câmera de Anderson expressa o real interesse do personagem ao também fragmentar a 

imagem da moça, permitindo que a escala do plano se altere e, assim, faça de Alma uma série 

de close-ups e extreme close-ups70 que retalham seu corpo e o relegam às bordas do quadro 

(26.2). A comunhão pictórica e espacial dos primeiros encontros já não existe mais. 

 Durante a análise de Sangue Negro, notamos como Anderson aposta em lentes 

teleobjetivas para enfatizar conflitos a partir da sobreposição de planos na imagem (Figuras 10, 

16 e 18). O mesmo acontece em Trama Fantasma: ao buscar expressar como Reynolds toma 

para si o controle daquilo que deveria ser um encontro romântico, Anderson faz com que o 

corpo do personagem se sobreponha ao de Alma (26.3), negando a ela o espaço pictórico antes 

compartilhado. 

 

Figura 27: Sob o olhar de Reynolds, Alma se torna uma espécie de manequim. 

 

 

 

  

 Reduzida a marcações e às indicações de Reynolds, Alma se vê distante do interesse 

romântico de outrora. Assim, a mise en scène elaborada por Anderson enfatiza essa mudança 

ao se utilizar da mesma centralidade corporal de antes para, ao invés de evidenciar o carinho 

mútuo do casal, associar o corpo da personagem de Krieps ao manequim visto no início da cena 

(Figura 27). O encontro, afinal, serviu apenas de pretexto para mais uma das criações do 

estilista.  

 
70 Para Bordwell, Thompson e Smith, close-ups são planos nos quais a câmera está posicionada relativamente 

próxima do assunto, fazendo-o preencher uma maior parte do quadro. Já extreme close-ups são escalas de plano 

nas quais a aproximação é ainda maior, permitindo que um detalhe da cena tome conta de todo o enquadramento. 

27.1 Centralidade no quadro... 27.2 ...se torna opressão. 

Fonte: Blu-ray do filme Trama Fantasma. Ano: 2017. Direção: Paul Thomas Anderson. Tempo dos frames: 

19’31” (27.1) e 30’11” (27.2). Colagem do autor (2019). 
. 
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 Dando continuidade ao interesse do cineasta californiano pelas funções expressiva e 

simbólica do estilo cinematográfico, Trama Fantasma é um filme que “abre” seus personagens, 

fazendo dos sentimentos e dos pensamentos que carregam imagens que preenchem a projeção. 

A lógica visual baseada na comunhão, na fragmentação e na sobreposição de corpos se mantém 

ao longo de todo o filme, enfatizando os recorrentes conflitos entre Alma e Reynolds. 

Encaramos essas escolhas como evidências de um estilo muito particular de Anderson, tendo 

em vista que são decisões semelhantes àquelas tomadas ao longo de Sangue Negro. Trata-se de 

um esquema visual criado pelo diretor como forma de desfamiliarizar outros mecanismos de 

encenação rotineiramente associados ao gênero do romance. Um exemplo de esquemas que 

desfamiliarizam esquemas pode ser visto no momento em que Reynolds convida Alma para 

jantar num restaurante, ainda nos primeiros vinte minutos de filme. Posicionados um ao lado 

da outra, os personagens trocam carícias enquanto Alma avalia o prato sugerido por Woodcock.  

 

Figura 28: Compressão e variação delineiam personalidade de Reynolds. 

 

 

  

 

 A princípio, Anderson parece utilizar o esquema de plano e contraplano71 aos moldes 

do que se tornou tradicional em enredos românticos no cinema. Através dele, afinal, é possível 

 
71 Para Bordwell (2006), o esquema de plano e contraplano é um dos mais usuais no cinema, sobretudo em 

Hollywood, sendo utilizado quando a intenção é elaborar cenas de diálogo de maneira prática e efetiva. A 

decupagem é feita por meio de uma câmera que se posiciona frontalmente, a cerca de 45º dos personagens, sendo 

normal que apareçam, em primeiro plano, ombros e partes da nuca de quem está de costas na imagem. Na 

28.1 Reynolds limita presença de Alma. 28.2 Plano/contraplano como esquema. 

28.3 Variação no corte enfatiza controle. 28.4 Alma é reprimida mais uma vez. 

Fonte: Blu-ray do filme Trama Fantasma. Ano: 2017. Direção: Paul Thomas Anderson. Tempo dos frames: 

16’37” (28.1), 17’01” (28.2), 17’07” (28.3) e 17’12” (28.4). Colagem do autor (2019). 
. 
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enfatizar a proximidade dos amantes, sutis mudanças de expressão e, também, situar o 

espectador espacialmente durante uma cena. No entanto, ao decuparmos e analisarmos como 

Anderson encena o referido jantar (Figura 28), notamos que o diretor une o esquema de 

plano/contraplano ao de sobreposição de corpos na imagem, criado por ele a partir do interesse 

que nutre pela função expressiva do estilo cinematográfico. O Motivo? Evidenciar o caráter 

controlador de Reynolds. 

 Desde o início da cena, a maneira com que Anderson posiciona sua câmera difere do 

que é comumente associado ao esquema de plano/contraplano: mais baixa, ela enquadra não 

apenas os ombros de Reynolds, mas também parte de suas costas e de seu braço direito (28.1). 

Nesse sentido, a postura de Day-Lewis é precisa: ao apoiar sua cabeça com uma de suas mãos, 

o ator contribui para que haja uma evidente sobreposição de planos na imagem. Variando 

esquemas clássicos de encenação, Anderson permite que o corpo de Reynolds, de costas, tenha 

mais espaço na imagem mesmo quando Alma é o assunto principal do quadro. Com isso, o 

cineasta expressa, a partir da mise en scène, a personalidade controladora do estilista. Ao 

justapormos essa composição ao seu contraplano (28.2), fica evidente a diferença: Alma, 

mesmo com a variação na posição e no nível da câmera, evita se sobrepor à imagem de 

Woodcock, permitindo que o esquema cumpra sua função clássica. 

 O restante da cena corrobora para a análise proposta. À medida que a conversa avança, 

os olhares de carinho que caracterizam o início do jantar, aos poucos, dão lugar às investidas 

de Reynolds no sentido de alterar o gosto (gastronômico; estético) de Alma. Ao, por exemplo, 

perceber que a companheira não se surpreendeu tanto com o prato sugerido por ele, Reynolds 

mergulha alguns dedos no molho que acompanha a refeição e afirma, como contraponto à 

frustração de Alma, ser algo com um gosto “incrível”.  

 Noutro instante, Reynolds limpa o batom utilizado pela personagem de Krieps, 

afirmando desejar ver quem ela é “de verdade” (28.4). Aqui, a variação na escala de planos 

ressalta a personalidade do sujeito. Ao deixar de lado o esquema de plano/contraplano para 

enfatizar o lenço úmido que Reynolds utiliza para limpar a maquiagem de Alma (28.3), 

Anderson faz do momento em si o ato definitivo de controle por parte do personagem. 

Questionando até mesmo as escolhas estéticas de sua namorada, o estilista, mais uma vez, 

impede que a moça protagonize uma composição que, de acordo com esquemas tradicionais de 

encenação, deveria ser apenas dela.  

 

 
montagem, esse quadro é espelhado por um outro plano decupado da mesma maneira (contraplano ou reverse 

shot), permitindo ao público enxergar os rostos de ambos os integrantes da conversa.  
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Figura 29: Teleobjetivas fragmentam presença de mulheres na imagem. 

 

 

 

 

Levando em consideração a análise das cenas ambientadas no ateliê e no restaurante, os 

avanços de Reynolds podem ser encarados como um padrão. Mas de que tipo de padrão estamos 

falando? As atitudes controladoras do personagem se limitam à sua relação com Alma ou 

Reynolds, de fato, enxerga outras pessoas (sobretudo, mulheres) como presenças que devem 

ser fragmentadas na imagem? 

A figura 29 é resultado de uma análise interessada por essas perguntas. Seja ao mostrar 

Reynolds conversando com Johanna (29.1), discutindo assuntos de trabalho com Cyril (29.2) 

ou avaliando uma nova peça diante de sua namorada (29.3), Anderson, por vezes, utiliza lentes 

teleobjetivas de modo a comprimir os planos da imagem e, assim, fazer com que a presença do 

estilista se sobreponha às das mulheres que fazem parte de sua vida. Essa é a visão de mundo 

do personagem, expressada por Anderson com o auxílio de uma mise en scène que adota e 

desfamiliariza esquemas clássicos de gênero. 

  

4.2 ALMA E O INCÔMODO DO QUADRO INVADIDO 

 

Se Reynolds tem sua dimensão psicológica esquadrinhada pela mise en scène de 

Anderson, como compreender o processo conflituoso de Alma a partir das escolhas de 

encenação propostas pelo diretor? Encaramos sua relação com o trabalho que passa a executar 

na The House of Woodcock como o início de uma possível resposta.  

Como visto, Alma é apresentada em Trama Fantasma enquanto trabalha como 

garçonete no Victoria Hotel. Ao iniciar sua relação com Reynolds, ela passa a ser, também, 

funcionária do estilista. Trata-se de uma mudança impactante, tendo em vista que o anonimato 

de seu antigo cotidiano profissional dá lugar ao mundo de aparências e exposição inerente ao 

mercado da moda britânico. 

Assim, ao descrever o processo de adaptação da personagem à sua nova realidade, 

Anderson recorre a motifs composicionais que apresentam Alma perdida em meio a corpos que 

29.1 Johanna.  29.2 Cyril. 29.3 Alma. 

Fonte: Blu-ray do filme Trama Fantasma. Ano: 2017. Direção: Paul Thomas Anderson. Tempo dos frames: 

05’45” (29.1), 111’26” (29.2) e 75’08” (26.3). Colagem do autor (2019). 
. 
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Fonte: Blu-ray do filme Trama Fantasma. Ano: 2017. Direção: Paul Thomas Anderson. Tempo dos frames: 

43’24” (30.1), 58’07” (30.2) e 74’46” (30.3). Colagem do autor (2019). 
. 

trabalham para Reynolds (30.1 e 30.2). A ideia de que Alma está às margens do trabalho de seu 

namorado, sempre em primeiro plano, é ressaltada também por momentos nos quais é vista nas 

bordas do quadro, posicionada e vestida de modo que se assemelhe ainda mais a uma 

funcionária da grife (30.3). De certa maneira, a centralidade pictórica da personagem em seus 

dias como garçonete é diluída por composições que a tratam como um mero plano de fundo 

para as criações da marca Woodcock. 

 

Figura 30: Alma submerge em meio a corpos que trabalham 

 

 

 

 

 

 A trajetória de Alma, no entanto, não é conflituosa apenas por causa dos obstáculos que 

a personagem precisa enfrentar ao reivindicar seu papel de empresária (ela se relaciona com o 

dono, afinal). O próprio cotidiano dividido com Reynolds limita sua presença naquele mundo, 

ao passo que os efeitos da personalidade controladora do sujeito sobre ela são ressaltados a todo 

o momento pela mise en scène de Anderson.  

 A cena na qual, durante um café da manhã, Alma é reprimida mais uma vez por 

Woodcock (Figura 31) é  exemplo de como a personalidade de Reynolds se apresenta no filme. 

Feliz por conta da noite romântica que passou ao lado dele, a moça vela o rosto do namorado 

ao lhe dar um beijo (31.1) e se senta ao seu lado, numa movimentação que, aliada à posição da 

câmera, remete à sobreposição de corpos típica do estilo de Anderson. Reynolds, como de 

costume, mantém o silêncio enquanto faz esboços de uma próxima peça, mas há algo em sua 

expressão que indica incômodo com o gesto de Alma. 

 
Figura 31: Reynolds se irrita ao ter presença no quadro negada. 

  

 

30.1 Centralidade diluída. 30.2 Presença homogeneizada. 30.3 Corpo como decoração. 

31.2 Ruídos incomodam e... 31.3 ...eliminam centralidade. 31.1 Alma se sobrepõe. 
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O sutil incômodo inicial se torna mise en scène segundos depois. Ao preparar seu prato, 

Alma começa a chocar objetos uns com os outros, emitindo ruídos que, apesar de normais, 

irritam Reynolds, incapaz de se concentrar em seu desenho (31.2). Pouco depois, Anderson 

varia o esquema de planos sobrepostos a partir do uso de teleobjetivas e permite que os gestos 

de Alma velem a presença de Woodcock na imagem (31.3). Não por acaso, o personagem de 

Day-Lewis perde a paciência no exato instante em que sua centralidade no quadro, símbolo 

maior de necessidade de controle que sente, é negada. Por fim, ele se levanta, irritado, e diz que 

“é muita distração para essa hora da manhã”. 

 

Figura 32: Composições enfatizam centralidade masculina. 

 

 

 

 

A ideia de que a centralidade no quadro é o maior símbolo da necessidade de controle 

alimentada por Reynolds advém das recorrências formais estruturadas por Anderson. Alguns 

exemplos reforçam tal argumento: durante outro café da manhã, a disposição de corpos definida 

pelo diretor obriga Cyril e Alma a se transformarem em meras silhuetas localizadas nas bordas 

do quadro, ao passo que Reynolds se mantém como elemento dominante ao surgir no centro da 

mesa, iluminado pela janela (32.1).  

Já a cena na qual os personagens celebram o bom resultado de uma criação (32.2) aposta 

em escolhas de encenação semelhantes, a partir das quais Anderson não apenas expressa a 

dinâmica de poder estabelecida entre os personagens, mas também exerce a função denotativa 

do estilo ao conduzir a atenção do público com o auxílio de espelhos. 

   

32.1 Reynolds controla quadro. 32.2 Alma e Cyril como decoração. 

Fonte: Blu-ray do filme Trama Fantasma. Ano: 2017. Direção: Paul Thomas Anderson. Tempo dos frames: 

37’23” (31.1), 37’48” (31.2) e 37’58” (31.3). Colagem do autor (2019). 
. 

Fonte: Blu-ray do filme Trama Fantasma. Ano: 2017. Direção: Paul Thomas Anderson. Tempo dos frames: 

48’42” (32.1) e 36’01” (32.2). Colagem do autor (2019). 
. 
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Figura 33: Espaços ampliados ressaltam solidão. 

 

 

 

 

Outro recurso que Anderson utiliza para evidenciar a sensação de isolamento sentida 

por Alma em seu namoro diz respeito às distâncias espaciais que fazem parte da diegese fílmica. 

Durante uma nova noite de celebração, Reynolds e Cyril conversam sobre clientes (33.1) 

enquanto a protagonista, que usa o vestido planejado por Reynolds no ateliê (Figura 26), é vista 

entristecida, em silêncio e relativamente afastada dos dois irmãos. Mais uma vez, a escolha de 

mise en scène feita por Anderson ao posicionar seu elenco expressa sua empatia pela situação 

de Alma, sobretudo porque uma delicada panorâmica para a esquerda conduz o olhar do público 

através de todo o espaço vazio que separa o casal naquele instante (33.2 e 33.3). 

Ao decompormos e analisarmos a visão de mundo de Reynolds e a situação de Alma ao 

trabalhar e conviver com o sujeito, tratamos, principalmente, do contexto narrativo básico de 

Trama Fantasma. O roteiro de Anderson, no entanto, tem como cerne o momento em que Alma 

começa a confrontar seu namorado (e, consequentemente, sua visão de mundo), diluindo o 

poder antes concentrado nas mãos de Reynolds e passando a equilibrar sua presença na The 

House of Woodcock. Assim, a pesquisa se interessa por esse processo de (re)tomada de poder 

protagonizado por Alma; pela forma por meio da qual o diretor Paul Thomas Anderson se 

utiliza das funções do estilo cinematográfico para elaborar a principal reviravolta narrativa do 

filme. 

São muitos os momentos nos quais Alma questiona as posições de Reynolds não apenas 

enquanto estilista, mas também como namorado e ser humano. Ao criticar a reação do 

companheiro durante um tenso café da manhã (Figura 31), Alma afirma a Cyril que Reynolds 

está sendo “dramático”. Durante uma conversa ocorrida logo nos primeiros minutos de filme, 

a personagem confronta a postura evasiva de Woodcock como sendo sinais de sua insegurança 

diante da vida. Noutro momento revelador de sua personalidade, Alma insiste ao afirmar, 

mesmo cercada por Cyril e Reynolds, que não gosta do tecido do qual o vestido que usa é feito. 

Trata-se de uma crítica direta às criações da grife, fato que motiva a já conhecida impaciência 

de Woodcock sempre que é contestado ou ignorado. Assim, encaramos a postura de Alma como 

33.1 Cyril e Reynolds juntos. 33.2 Panorâmica revela... 33.3 ...incomunicabilidade. 

Fonte: Blu-ray do filme Trama Fantasma. Ano: 2017. Direção: Paul Thomas Anderson. Tempo dos frames: 

33’19” (33.1), 33’23” (33.2) e 33’32” (33.3). Colagem do autor (2019). 
. 
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justificativa para uma análise centrada na maneira a partir da qual Anderson encena o conflito 

mantido pelo casal em Trama Fantasma. 

 

Figura 34: Compressão de planos exagera desejo de presença. 

 

 

 

 

 

 Alma e Reynolds desejam controlar suas respectivas presenças ao longo do 

relacionamento. Ele deseja que ela se adapte aos seus gostos e estilo de vida. Ela, que o 

namorado não interfira na sua maneira de ser. Anderson, interessado na contribuição da mise 

en scène para o desenvolvimento deste conflito, permite que haja variações até mesmo dentro 

dos esquemas que ele próprio cria para o filme. 

 Como exemplo, a compressão de planos a partir do uso de teleobjetivas. Ao longo da 

análise, apontamos como a necessidade de poder de Reynolds ganha ênfase quando Anderson 

e sua equipe fazem com que o corpo do estilista se sobreponha aos das mulheres com quem ele 

se relaciona (Figuras 28 e 29). No entanto, a partir do momento em que Alma começa a reagir 

com mais vigor aos abusos do personagem, o cineasta varia o esquema citado e permite que a 

o próprio estilista tenha sua imagem degradada pela presença da moça. 

 Durante a execução de um novo desfile, notamos que a atitude segura de Alma ao 

apresentar as peças criadas pela grife surge como um contraponto à fragilidade emocional de 

Reynolds na condução de sua equipe. Assim, é natural que Anderson apresente o estilista 

encurralado no quadro, enquanto o rosto de Alma, dominando mais da metade da imagem, se 

movimenta (34.1).  

 Outro exemplo: ao notar que o namorado trata com escárnio o jantar que preparou como 

uma surpresa, Alma desabafa e mostra a Reynolds que está cansada da indiferença do 

personagem. A discussão se estende e ambos não chegam a um consenso. Assim, a compressão 

de planos típica de lentes teleobjetivas permite a Anderson composições nas quais o conflito 

em curso é simbolizado por cabeças que se chocam de maneira ilusória no quadro (34.2). 

34.1 Alma limita Woodcock. 34.2 Cabeças se chocam. 34.3 Casal briga por espaço. 

Fonte: Blu-ray do filme Trama Fantasma. Ano: 2017. Direção: Paul Thomas Anderson. Tempo dos frames: 

44’12” (34.1), 64’46” (34.2) e 110’45” (34.3). Colagem do autor (2019). 
. 
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 Há, ainda, a intenção deliberada de disputar espaço na casa que serve de sede para a The 

House of Woodcock. Alma, tendo deixado sua vida para trás ao acreditar no amor de Reynolds, 

exige, com cada vez mais ênfase, seu posto de figura central na relação e também para a 

empresa. Dessa maneira, o momento no qual Woodcock desabafa sobre seu incômodo por não 

saber lidar com os sentimentos que nutre pela companheira tem como ponto central de 

encenação o instante no qual a moça adentra o quadro do marido (ou seja, testemunha um 

momento de intimidade revelador) sem que ele perceba (34.3). Exercendo a função simbólica 

do estilo cinematográfico, Anderson faz com que os segredos que Reynolds guarda sejam 

expostos a partir de um corpo que se movimenta, na surdina, composição adentro. 

 Mais alguns motifs reforçam como o conflito de interesses central faz de Trama 

Fantasma uma disputa constante por espaço, seja ele diegético ou pictórico. É comum, por 

exemplo, que momentos nos quais personagens são oprimidos ou reagem a ataques e frustrações 

sejam fotografados a partir de enquadramentos dentro de enquadramentos (Figura 35). 

 
Figura 35: Molduras dentro de molduras evocam limites espaciais e emocionais. 

 
 

 

 

Ao afirmar que não gosta de uma das peças criadas por Reynolds e Cyril, Alma é 

questionada por Woodcock, que parece zombar de sua suposta falta de conhecimento sobre a 

alta costura. Assim, o sentimento de pequenez que inspira a moça a reagir é expressado por 

uma imagem que, a partir das molduras de uma porta, reduz seu espaço na composição (35.1).  

 O recurso de molduras que reduzem espaços também se estende à ideia de corpos que 

se aproximam, em conflito. Assim, o instante no qual Cyril repreende Alma por não deixar 

Reynolds, envenenado, ser avaliado por um médico é composto a partir de barras de ferro que 

enjaulam e aproximam as duas mulheres, evidenciando o olhar agressivo de gerente em direção 

à cunhada (35.2). 

 Numa variação que faz jus ao seu interesse pelas possibilidades dramáticas da mise en 

scène, Anderson permite que o próprio Reynolds, dono da casa, seja reduzido a uma estreita 

moldura no momento em que é ignorado pela esposa (35.3). Decidido a trabalhar na noite de 

35.1 Alma oprimida. 35.2 Cyril desconfiada. 35.3 Reynolds ignorado. 

Fonte: Blu-ray do filme Trama Fantasma. Ano: 2017. Direção: Paul Thomas Anderson. Tempo dos frames: 

34’57” (35.1), 85’27” (35.2) e 103’32” (35.3). Colagem do autor (2019). 
. 
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Fonte: Blu-ray do filme Trama Fantasma. Ano: 2017. Direção: Paul Thomas Anderson. Tempo dos frames: 

00’46” (36.1), 71’58” (36.2) e 89’20” (36.3). Colagem do autor (2019). 
. 

reveillón, o estilista é deixado por Alma, que opta por ir a um baile de fim de ano sozinha. 

Incrédulo por não mais exercer seu poder de controle sobre a personagem, ele observa enquanto 

é “espremido” pela compressão de planos. 

 

4.3 UMA ESTRATÉGIA QUE SE FAZ MISE EN SCÈNE 

  

Trama Fantasma narra a trajetória de uma mulher que não quer ser reduzida à sombra 

de seu companheiro. Alma nota, desde o início, as inseguranças de Reynolds, critica sua postura 

agressiva e conhece os momentos exatos nos quais o estilista deixa de lado as aparências 

exigidas pelo seu trabalho, se tornando uma companhia agradável. Dotada de tais informações, 

ela cria uma evidente estratégia de tomada de poder diante de seu relacionamento; uma 

estratégia que conta com o auxílio de cogumelos venenosos, com a compreensão de influências 

maternas vindas do além e, obviamente, com mise en scène. 

De início, as cores. Ao comentar o uso da cor no cinema, Aumont (2004, p. 224) afirma 

que cineastas podem “utilizar seu valor simbólico e cultural, conferir-lhe, além disso, um valor 

'de idioleto', própria à obra, e criar um sistema desses dois tipos de valores”. No caso de Trama 

Fantasma, é evidente a elaboração de um “idioleto” cromático, ou seja, de um sistema de cores 

que tem como função aproximar Alma da figura sobrenatural representada pela mãe de 

Reynolds (Figura 36). 

 

Figura 36: Semelhanças cromáticas associam Alma a mãe de Reynolds. 

 

 

 

  

 

Mais do que uma simples relação formal, a escolha de cores que possibilita essa 

associação se fundamenta, sobretudo, no mesmo jogo de poder descrito ao longo da pesquisa. 

Ela faz parte da narrativa proposta pelo filme, ou seja, da estratégia de Alma. Assim, quando a 

personagem aparece banhada pela luz da lareira logo no início no filme (36.1), o plano diz 

respeito a um momento no qual Alma se abre e descreve características importantes da 

36.1 Paleta específica... 36.2 ...associa ações de Alma... 36.3 ...a presença materna. 
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personalidade de Reynolds. “Ele é o mais exigente dos homens”, ela diz, afirmando ainda que 

Woodcock quer “cada um de seus pedaços”.  

As mesmas tonalidades são vistas no instante em que Alma prepara o chá com raspas 

de cogumelos venenosos, destinado a Woodcock como parte de sua estratégia contra as 

agressões psicológicas do namorado (36.2). Sua intenção é obrigá-lo a ficar de cama, 

dependente, criando para si uma espécie de relação maternal na qual é ela quem se mostra no 

controle. Assim, faz sentido que o espectro da verdadeira mãe do Reynolds surja coberto pela 

mesma paleta de cores que representa o plano de Alma (36.3); o que a personagem de Krieps 

procura, afinal, é uma dinâmica que se aproveite da falta que o estilista sente de sua mãe para 

fazê-lo entender como depende dos cuidados de outra pessoa. 

Anderson apresenta, também nos primeiros minutos de Trama Fantasma, uma outra 

sequência que pode contribuir para uma análise centrada nas inseguranças de Reynolds. Nela, 

o personagem é visto se barbeando, se penteando e se vestindo (37.1 e 37.2). Eis um lampejo 

de intimidade que sugere como o estilista se esforça para se esconder atrás de sua marca, a The 

House of Woodcock. Não seria equívoco, portanto, afirmar que parte da estratégia de Alma diz 

respeito às fissuras que o envenenamento traz àquilo que Reynolds mais preserva enquanto 

mecanismo de defesa: sua aparência.  

 

Figura 37: O desmonte das aparências como estratégia de combate. 

 

 

 

 

37.1 Reynolds se prepara para trabalho e... 37.2 ...se esconde em aparências. 

37.3 Alma elimina superfície... 37.4 ...e revela inseguranças. 

Fonte: Blu-ray do filme Trama Fantasma. Ano: 2017. Direção: Paul Thomas Anderson. Tempo dos frames: 

01’36” (37.1), 01’42” (37.2), 91’27” (37.3) e 119’54” (37.4). Colagem do autor (2019). 
. 
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E como essa estratégia de fissuras na aparência é construída pela encenação de 

Anderson? Sobretudo, a partir da contribuição dos departamentos de maquiagem do filme e dos 

figurinos de Mark Bridges, que enfatizam os novos interesses do personagem depois que ele 

percebe a importância de Alma em sua vida. Nesses instantes, cabelos desgrenhados surgem 

opostos aos rígidos penteados vistos no início do longa-metragem, ao passo que pijamas 

substituem as peças metodicamente vestidas ao vermos Reynolds pela primeira vez (37.3 e 

37.4) 

Depois de analisarmos como a necessidade de controle de Reynolds acaba fazendo com 

que o corpo do personagem se sobreponha ao corpo de Alma em diversas composições, 

notamos também como Alma passa a fazer o mesmo logo que decide questionar a maneira por 

meio da qual é tratada pelo companheiro. Com o êxito propiciado pelo plano envolvendo 

cogumelos venenosos, Anderson permite que a personagem vire o jogo de vez e force Reynolds 

a se tornar, em diversos momentos, apenas uma presença atrelada às bordas do quadro (Figura 

38), como ela mesmo era nos momentos iniciais do filme. Assim, a associação construída pela 

paleta de cores indicada pela figura 36 se conclui, permitindo que Alma tome para si o controle 

da imagem mesmo quando o principal assunto dela é Reynolds e seu processo de recuperação. 

 

Figura 38: Alma faz de Reynolds uma presença atrelada às bordas do quadro. 

 

 

 

 

Trama Fantasma, com visto, também é um filme sobre personagens que tomam atitudes 

drásticas quando na busca por controle. No caso de Alma, essa conquista de poder a partir do 

envenenamento de Reynolds permite a ela controlar o corpo do companheiro e, com isso, a 

dinâmica conjugal outrora definida por ele. Assim, chama a atenção como Anderson apresenta 

outras consequências das ações de Alma, relacionadas, principalmente, às costureiras que 

trabalham na grife (Figura 39). 

38.1 O primeiro envenenamento. 38.2 Alma controla imagem de Reynolds. 

Fonte: Blu-ray do filme Trama Fantasma. Ano: 2017. Direção: Paul Thomas Anderson. Tempo dos frames: 

79’52” (38.1) e 123’25” (38.2). Colagem do autor (2019). 
. 
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Logo após acompanhar, do lado de fora do banheiro, uma das crises de vômito de 

Reynolds, demonstrando lampejos de satisfação no processo (39.1), Alma desce até o local no 

qual as funcionárias da The House of Woodcock se encontram. Já é noite, e as costureiras 

trabalham a todo vapor, depois do expediente, por conta de um vestido danificado por Reynolds 

ao passar mal. Alma, ao perceber que prejudicou as funcionárias, oferece ajuda. Anderson, 

utilizando a mise en scène como uma espécie de bússola moral, enquadra a personagem 

novamente com o uso de uma lente teleobjetiva (39.2). Com isso, mãos que trabalham sem 

descanso no primeiro plano tomam a maior parte do quadro, evidenciando tanto o incômodo de 

Alma quanto a possibilidade de que seu plano tenha ido longe demais. 

 

Figura 39: Ações de Alma controlam corpos de Reynolds e de funcionárias. 

 

 

 

 

É na empatia demonstrada em relação à maneira com que Alma é tratada por Reynolds, 

na atenção dada aos conflitos do casal e na capacidade de se utilizar de variações formais 

específicas para questionar o caminho tomado pelos personagens que Anderson dá vida a 

Trama Fantasma. Ainda assim, suas decisões de encenação não contemplam apenas aquilo que 

vemos no quadro, mas dependem, também, do que sua câmera deixa de fora da composição (e 

de como ela faz isso). É sobre tais escolhas que a análise se debruça a partir de agora. 

 

4.4 A SOBRE O QUE ESTÁ DENTRO E FORA DO QUADRO 

  

 Cyril é uma personagem moldada a partir da ideia de controle. Sistemática, ela cria para 

si uma maneira de se vestir, de se movimentar, de ajeitar os cabelos durante uma conversa e até 

mesmo de utilizar olhares específicos ao avisar colegas de trabalho sobre possíveis limites 

ultrapassados. Acostumada aos caprichos de Reynolds, Cyril não hesita ao repreender o irmão 

quando nota possíveis ameaças lançadas por ele. Da mesma forma, mantém apenas para si 

39.1 Satisfação. 39.2 Incômodo. 

Fonte: Blu-ray do filme Trama Fantasma. Ano: 2017. Direção: Paul Thomas Anderson. Tempo dos frames: 

81’41” (39.1) e 86’36” (39.2). Colagem do autor (2019). 
. 
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informações que podem prejudicar o processo criativo do estilista, essencial para a 

sobrevivência de seu negócio. É Cyril quem, de fato, comanda a grife The House of Woodcock. 

E ela gosta de Alma. Em diversos momentos, o roteiro de Anderson enaltece o carinho que 

Cyril nutre pela nova cunhada. A proximidade tem um motivo evidente: a personagem admira 

a maneira por meio da qual sua cunhada confronta as atitudes de Reynolds.  

 Decompondo e analisando a presença de Cyril em Trama Fantasma, é possível defender 

a ideia de que ela sempre auxilia as mulheres que sofrem nas mãos do irmão. Johanna, afinal, 

só se livra de um relacionamento fadado ao fracasso depois que Cyril pressiona Reynolds, 

perguntando até quando ele vai manter a garota à espera de um sentimento que não vai voltar. 

Com Alma, no entanto, a cumplicidade da personagem não nasce de sentimentos como pena ou 

raiva; ao testemunhar sua cunhada reagindo aos insultos de Woodcock, Cyril vê nela uma 

postura que admira. Cabe à pesquisa, nesse sentido, analisar como a mise en scène em Trama 

Fantasma expressa essa cumplicidade mantida entre Alma e Cyril à medida que a primeira 

passa a contestar sua posição como namorada, esposa e empresária. 

 

Figura 40: Cyril e Alma se respeitam no quadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 Um dos vários esquemas de encenação adotados por Paul Thomas Anderson diz respeito 

a planos e contraplanos responsáveis por expressar a necessidade de controle alimentada por 

Reynolds em suas relações amorosas (Figura 28). Ao pensarmos a dinâmica mantida entre Cyril 

e Alma, notamos uma variação importante: Anderson permite que o esquema 

plano/contraplano, ao contrário do que acontece com Woodcock, cumpra sua função clássica, 

ou seja, evite sobrepor ambos os corpos das personagens, enaltecendo a frontalidade de seus 

rostos e também linhas de olhar repletas de empatia (Figura 40).  

 Alma e Cyril, ao permitirem que suas imagens se mantenham íntegras, respeitando uma 

o espaço pictórico da outra, corroboram para a ideia de que as duas personagens percebem e se 

40.1 Ausência de sobreposição... 40.2 ...ressalta cumplicidade e empatia. 

Fonte: Blu-ray do filme Trama Fantasma. Ano: 2017. Direção: Paul Thomas Anderson. Tempo dos frames: 

48’19” (40.1) e 48’17” (40.2). Colagem do autor (2019). 
. 
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incomodam com a postura do estilista. Nesse momento, o que está dentro do quadro define o 

isolamento daquilo que está fora dele, ou seja, Reynolds. Corrobora para essa interpretação o 

instante no qual Cyril evita avisar ao irmão que Alma está logo às suas costas, preferindo que 

a moça ouça cada um dos impropérios expressados pelo personagem em sua fala (34.3). 

 Essa relação entre o que está dentro e fora do quadro também se mostra importante por 

acentuar o processo de mudança pelo qual o próprio Woodcock passa ao entender que não pode 

esconder suas inseguranças de Alma. Assim, o momento em que ele pede a namorada em 

casamento se mostra sintomático da relação que Anderson constrói entre aquilo que vemos e 

aquilo que deixamos de ver em suas imagens (Figura 41). 

 

Figura 41: Relação entre o que está dentro e fora do quadro justifica pedido de casamento. 

 

  

 

 

Depois de uma noite de delírios, na qual Reynolds vê o espectro de sua mãe e é tratado 

por Alma, o personagem se levanta, desce as escadas de sua casa e percebe a namorada 

dormindo no sofá. Nesse instante, Anderson adota uma composição em nível baixo que 

evidencia os corpos dos personagens e também a presença do vestido a ser entregue à Condessa 

Henrietta Harding (Gina McKee), no canto esquerdo do quadro (41.1). Trata-se do mesmo 

vestido que Woodcook rasga e mancha no momento em que passa mal pela primeira vez, após 

ser envenenado por Alma. Trabalho mais importante do estilista ao longo do filme, a peça 

divide o quadro com a personagem de Krieps desde o início da cena. 

 No entanto, um movimento de câmera específico permite que a já citada relação entre o 

que está dentro e o que está fora da imagem se estabeleça. Reynolds caminha na direção de 

Alma, se senta aos pés da namorada e a pede em casamento, pela primeira vez reconhecendo 

que a ama. Durante a conversa, um movimento de dolly para frente aproxima, aos poucos, a 

câmera do casal. Com isso, duas coisas acontecem: os corpos de Reynolds e Alma crescem na 

imagem e o vestido da Condessa Harding é eliminado do quadro aos poucos, culminando no 

instante em que apenas o casal preenche a totalidade da composição (41.3).  

41.1 Reynolds se declara. 41.2 Vestido começa a desaparecer. 41.3 Fora de quadro justifica proposta. 

Fonte: Blu-ray do filme Trama Fantasma. Ano: 2017. Direção: Paul Thomas Anderson. Tempo dos frames: 

91’47” (41.1), 92’30” (41.2) e 94’32” (41.3). Colagem do autor (2019). 
. 
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 Entendemos o recurso como mais um elemento próprio da função simbólica do estilo 

exercida por Paul Thomas Anderson. Ao retirar do quadro o vestido mais importante da grife 

no momento exato em que Reynolds diz que ama sua namorada, pedindo-a em casamento, o 

cineasta ressalta como aquele movimento de câmera simboliza o instante no qual, finalmente, 

Woodcock deixa de lado sua obsessão com o trabalho e reconhece a importância da 

companheira em sua vida. Ao engrandecer ambos os personagens na imagem, Anderson 

também os desvincula das ferramentas típicas do processo de costura das peças, como os 

banquinhos utilizados pelas funcionárias e a mesa na qual apoiam os tecidos em produção. 

 
 

Figura 42: Paletas associadas dão lugar a nova tentativa. 

 

 

 

 

 

 

 Trama Fantasma é um filme de poucos movimentos de câmera, sobretudo quando 

comparado a obras como Boogie Nights – Prazer Sem Limites, Magnólia e o próprio Sangue 

Negro. No entanto, o processo de análise demonstrou que a função narrativa que cada um deles 

exerce é explícita em sua plasticidade. Na busca por outros exemplos que reforcem essa ideia, 

nos deparamos, durante a decomposição e coleta de dados, com mais um movimento frontal 

que elimina do quadro elementos próprios do universo profissional do qual Reynolds e Alma 

fazem parte (Figura 42). 

 Depois que Alma aceita o pedido de Reynolds, o casal é visto, na cena seguinte, diante 

de um juiz. Às margens do quadro, se encontram Cyril e uma das funcionárias da The House of 

Woodcock (42.1). A cerimônia de união é realizada enquanto a câmera de Anderson se 

movimenta para frente, novamente engrandecendo os protagonistas e deixando de fora do 

quadro tudo que, a princípio, fazia parte das laterais da composição. Com isso, Cyril e sua 

colega são, gradualmente, eliminadas da imagem (42.2 e 43.2), reforçando, assim como 

acontece com o vestido da condessa (41.1 ̶ 41.3), o fato de que o trabalho do casal não é mais 

o elemento central da relação.  

42.1 Trabalho e cores adornam. 42.2 Dolly elimina pesos iguais. 42.3 Alma e Reynolds recomeçam. 

Fonte: Blu-ray do filme Trama Fantasma. Ano: 2017. Direção: Paul Thomas Anderson. Tempo dos frames: 

95’03” (42.1), 95’14” (42.2) e 95’34” (42.3). Colagem do autor (2019). 
. 
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Nesse sentido, os figurinos de Mark Bridges criam uma espécie de dialética visual com 

as personalidades de Alma e Reynolds. Adotando a paleta de tons azulados comumente 

associada ao personagem de Reynolds durante o filme, Cyril se posiciona ao lado do irmão, 

ocupando a metade do quadro que é dele. Já a costureira da grife, em tons quentes próprios da 

paleta escolhida para Alma (Figura 36), é posicionada justamente na lateral referente à 

personagem de Krieps. Trama Fantasma também é um filme construído a partir de cores. 

 

 

Figura 43: Centralidade inicial é recuperada. 

 

 

 

 

Apesar da união matrimonial de Reynolds e Alma, o filme mantém seu interesse pelos 

altos e baixos da relação. Contudo, seu desfecho se caracteriza de fato pela cumplicidade 

alcançada por ambos os personagens depois que Alma envenena Woodcock pela segunda vez. 

Assim, Anderson enfatiza a estranha união do casal ao permitir que composições semelhantes 

àquelas vistas na figura 25 retornem à decupagem fílmica (Figura 43). Seus corpos, mesmo 

trazendo consigo as contradições e os conflitos internos de sempre, já não se incomodam em 

dividir a centralidade da imagem, ao passo que as cores dos cenários de Jack Fisk, designer de 

produção do filme, ressaltam tanto o processo de adaptação de Woodcock ao universo da esposa 

(43.1) quanto a dinâmica inversa (43.2).  

 

4.5 A MISE EN SCÈNE COMO INVESTIGAÇÃO DO INDIVÍDUO 

 

 Durante a análise dos dados coletados, um questionamento específico se manteve 

sempre conosco: por que uma personagem tão forte quanto Alma insiste em se manter ao lado 

de um homem que, durante boa parte do tempo, é tão agressivo e crítico à sua maneira de viver? 

43.1 Reynolds se adapta à imagem de Alma. 43.2 Alma se adapta à imagem de Reynolds. 

Fonte: Blu-ray do filme Trama Fantasma. Ano: 2017. Direção: Paul Thomas Anderson. Tempo dos frames: 

122’32” (43.1) e 123’49” (43.2). Colagem do autor (2019). 
. 
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Por qual motivo ela se recusa a abandonar o sujeito e retomar o controle de sua vida noutro 

lugar?  

Possíveis respostas surgiram ao longo da análise: Alma também conta com uma 

personalidade interessada por controle; há, de fato, uma competição travada entre ela e 

Reynolds e, por fim, existe o sentimento que ela nutre pelo personagem. Alma gosta de 

Reynolds, apesar do sofrimento infligido a ela por parte do estilista. 

 Ainda assim, ficamos insatisfeitos com essa interpretação. As discussões mantidas pelo 

casal carregam consigo frases e posturas que vão muito além de uma briga rotineira, facilmente 

resolvida depois de uma conversa. Além disso, a personalidade de Alma se mostra muito bem 

desenvolvida ao longo do filme, não sendo provável que no quesito mais importante de sua 

trajetória esse mesmo desenvolvimento falhe. Por isso, refizemos a decomposição de Trama 

Fantasma no sentido de entender se a mise en scène proposta por Anderson auxilia numa 

investigação mais profunda sobre as intenções de Alma.  

Feita a decomposição, duas cenas visualmente semelhantes chamaram nossa atenção 

(Figura 44). Na primeira delas, ao se encontrar pela primeira vez com Harding, Reynolds é 

enquadrado pela câmera de Anderson numa posição que enaltece tanto o seu perfil quanto o da 

condessa, numa encenação que evidencia a maneira por meio da qual Woodcock conduz 

reuniões de negócio (44.1).  

Já a segunda cena coletada e analisada diz respeito a Alma, que, dias depois, observa 

Harding enquanto uma funcionária da grife mede o busto da personagem interpretada por 

McKee. Incomodada pela presença da condessa, Alma decide ir até a o encontro dela e dizer 

que, assim como Reynolds, ela “também mora” naquela casa (44.2). A princípio, ao afirmar 

que também mora na sede da The House of Woodcock, Alma sugere que está com ciúmes de 

Harding, desejando evitar que a condessa se torne a próxima modelo preferida de Reynolds. A 

explicação é válida, principalmente porque o motivo de seu olhar incomodado se justificaria 

pelas medidas corporais de Harding, numa interpretação que remete ao instante no qual 

Reynolds, na cena do ateliê (Figura 26), afirma que a personagem de Krieps “não tem peitos”. 

Ainda assim, nada na relação mantida entre Woodcock e a condessa sugere algum tipo de 

interesse que não seja profissional, fazendo com que a atitude de Alma se torne uma incógnita 

em sua suposta perturbação juvenil. 

Por isso, a mise en scène adotada por Anderson pode ajudar a entender um pouco melhor 

a decisão da personagem. Ao observarmos como o cineasta posiciona sua câmera no momento 

em que Reynolds negocia com Harding (44.1) e, também, como ele faz a mesma coisa durante 

o aviso de Alma à condessa (44.2), notamos uma possível intenção de comparar o desejo de 
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ambos os personagens pela condução dos negócios da grife. Até mesmo os figurinos de 

Woodcock e Alma se aproximam dessa ideia, já que sugerem, a partir do uso de tonalidades 

escuras, a posição de chefia compartilhada pelos dois. Não seria equívoco, afinal, considerar 

que uma personagem tão forte quanto Alma pudesse ser tão ou mais ambiciosa que seu 

companheiro. Dessa maneira, ao afirmar que também mora naquela casa, Alma poderia estar 

indicando a Harding que a condessa pode tratar de negócios com ela, não sendo necessário que 

se dirija, durante todo o tempo, a Reynolds. 

 

Figura 44: Posição de corpos sugere ambição. 

 

 

 

 

 Tal explicação corrobora tanto para indicar o possível ciúme de Alma (ao tratar 

diretamente com a condessa, ela evita que Reynolds se aproxime de Harding), quanto para 

apontar seu desejo de liderança dentro da grife. Assim, decidimos decompor o filme mais uma 

vez, tendo como enfoque a trajetória profissional de Alma ao longo de Trama Fantasma (Figura 

45). O intuito é entender a situação da qual ela parte, o momento em que sua carreira se 

estabelece de alguma maneira e, por fim, o posto que alcança dentro da grife. 

Como resultado da análise, identificamos que Alma, ao se envolver com Reynolds, 

deixa de ser uma garçonete (45.1) e se estabelece como uma modelo ideal para os vestidos da 

The House of Woodcock (45.2). No entanto, é apenas numa cena próxima ao final do filme que 

a trajetória profissional da personagem encontra um desfecho revelador. 

 

Figura 45: De garçonete a dona de negócio: real trajetória de Alma? 

 

44.1 Reynolds em reunião de trabalho. 44.2 Alma enfatiza sua presença na casa. 

45.1 Início como proletária. 45.2 Estratégia de ascensão. 45.3 Tomada de espaço profissional. 

Fonte: Blu-ray do filme Trama Fantasma. Ano: 2017. Direção: Paul Thomas Anderson. Tempo dos frames: 

58’43” (44.1) e 59’22” (44.2). Colagem do autor (2019). 
. 
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Depois de envenenar Reynolds pela segunda vez e, assim, voltar a controlar o corpo do 

marido, Alma é ouvida enquanto sua voz, em off, indica como a personagem se vê no futuro. 

“Eu cuido dos seus vestidos”, ela diz, referindo-se diretamente a Woodcock, completando ao 

afirmar que mantém as peças “longe da poeira, dos fantasmas e do tempo”. Na imagem, 

notamos a presença de Alma, sozinha, avaliando um vestido, dando indicações às costureiras e, 

assim, substituindo Reynolds numa função comumente associada a ele (45.3). Exercendo a 

função simbólica do estilo, a maquiagem da personagem é a mesma que Reynolds tenta apagar 

no início do filme (28.4), reforçando mais uma vez a personalidade bem desenvolvida de Alma 

e sua postura de resistência em relação aos mandos e desmandos do companheiro.  

Eis o detalhe que julgamos ser fundamental para a compreensão das atitudes da 

personagem ao longo do filme: sua trajetória se encerra não apenas com a conquista de seu 

espaço na relação que mantém com Reynolds, evitando deixar de ser quem é durante o processo, 

mas também pelo posto de dona e estilista da The House of Woodcock. É também por isso que 

ela resiste aos abusos do personagem de Day-Lewis: Alma, assim como todos os personagens 

de Anderson desde Jogada de Risco, tem como objetivo sobreviver num mundo comandado 

pelo capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Blu-ray do filme Trama Fantasma. Ano: 2017. Direção: Paul Thomas Anderson. Tempo dos frames: 

12’46” (45.1), 40’20” (45.2) e 123’07” (45.3). Colagem do autor (2019). 
. 
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CONSIDERAÇÕES 

 

 Pensar a contribuição de diretores na totalidade de um filme também é pensar como 

determinados projetos procuram estabelecer relações com seus públicos. Ao refletirmos sobre 

o trabalho de Paul Thomas Anderson ancorados na análise de Sangue Negro e Trama Fantasma, 

nos apoiamos na maneira com que o cineasta exerce seu ofício, na forma com que ele faz os 

corpos em constante atrito se posicionarem e se deslocarem pelo espaço, atravessando o quadro 

fílmico de um lado a outro, de um plano a outro. Consideramos também, a influência de 

cenários, props, maquiagem e figurinos para o ato de exercer as funções do estilo 

cinematográfico. No entanto, ao optarmos por essa vertente de estudos, não desejávamos apenas 

entender um pouco mais sobre como seus filmes são feitos: tínhamos a intenção de também 

entender como os projetos são elaborados de modo a serem assistidos e, principalmente, 

sentidos pelo público, que julgamos, baseados no que Thompson (1988) e Bordwell (2009) 

concluem, parte sempre ativa da experiência fílmica. 

 Levando em conta os resultados da análise, confirmamos a hipótese de que Anderson se 

expressa enquanto artista por meio de uma encenação que valoriza a função expressiva do estilo 

cinematográfico. Assim, a narrativa presente em Sangue Negro e Trama Fantasma se interessa, 

principalmente, por aquilo que os personagens de ambos os filmes sentem. É pelo 

desenvolvimento subjetivo de Daniel Plainview, H. W., Eli Sunday, Reynolds Woodcock, 

Alma e Cyril que o cineasta californiano expressa intuições semelhantes àquelas encontradas 

no restante de sua filmografia, ou seja, seu interesse por relações comunicacionais e estéticas 

baseadas em temas como solidão, famílias substitutas, arrependimentos advindos de erros e 

traumas do passado e desejo desenfreado por sucesso pessoal e profissional. Sua obra é movida 

por indivíduos complexos que vivem atrelados a um mundo tomado pelo capital e que, por isso, 

trabalham como se encontrassem naquilo que fazem uma válvula de escape, ao passo que os 

conflitos gerados por essa dependência são responsáveis por tecer os arcos dramáticos atrelados 

às relações que eles precisam manter uns com os outros. 

 A respeito de como Anderson encena tais interesses expressivos, destacamos o uso 

dramático de lentes, sobretudo teleobjetivas e grande-angulares, no sentido de estabelecer 

visualmente as emoções, os anseios e os conflitos de seus personagens. Além disso, o diretor 

retoma características de mise en scène que, segundo Bordwell (2009), têm suas origens no 

início do século XX com o objetivo de diminuir a intervenção da montagem na construção 

dramática de ambos os filmes. Dessa maneira, planos mais longos conduzem o olhar de quem 

assiste com o auxílio da posição e movimento dos corpos dos atores, do uso elaborado de fontes 
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de luz (e de sombras), de escolhas cromáticas baseadas em estruturas simbólicas e, ainda, de 

movimentos de câmera pontuais. Decisões como essas resgatam, também, teorias que tratam 

da emulação do real a partir do aparato cinematográfico, em específico aquela que defende a 

menor intervenção de cortes por parte da equipe de montagem como sendo benéfica à “absorção 

da realidade fenomênica do mundo” (BAZIN, 2018). Ainda assim, a encenação em Anderson 

é melhor compreendida menos a partir de teorias clássicas do cinema do que segundo a 

necessidade que suas decisões têm de atender a demanda narrativa proposta por ele em seus 

roteiros; uma demanda que, reforçamos, está profundamente atrelada à dimensão do sensível 

de suas criações. 

 Ao obtermos respostas para nossa questão-problema, nos opomos72 à afirmação, feita 

por Sperb (2013), de que o cinema de Paul Thomas Anderson sofreria por conta de um suposto 

solipsismo recorrente. Sim, a análise que fizemos de Sangue Negro e Trama Fantasma 

confirma a dimensão do Eu como central na obra do diretor, mas, ao apresentar personagens 

com características de personalidade enraizadas em contextos sociais e culturais específicos 

(Patriarcado e Identidade de Gênero em Trama Fantasma; Capitalismo em Sangue Negro), o 

cineasta evita construir narrativas que se desloquem da materialidade do mundo e das 

discussões de nossa época.  

Os resultados demonstram não ser interesse de Anderson trabalhar com arcos 

dramáticos pautados por relações metafísicas mantidas pelos seus personagens. Plainview não 

se retira do mundo ao confrontar Sunday; Alma não se isola nela mesma ao exigir respeito de 

Reynolds. O que acontece em Trama Fantasma e Sangue Negro, mais uma vez, é que a 

dimensão do sensível expressada por Anderson enquanto ficção, por estar atrelada à realidade 

do século XXI, transborda para além dos corpos de seus atores e também para além das bordas 

do quadro, chegando até o nosso cotidiano. Com isso, reiteramos a importância comunicacional 

da mise en scène do diretor, tendo em vista que contradições psicológicas, inseguranças e 

atitudes de seus personagens chegam a nós sem que, para isso, o contexto que os inspira e que 

os envolve seja suprimido ou ignorado. É justamente nela que encontramos os debates mais 

amplos sobre a vida e sobre o mundo que os filmes estimulam.  

Ao estudarmos os esforços de Anderson para comunicar aspectos próprios da dimensão 

do sensível, atitude que atende tanto ao objetivo geral quanto aos objetivos específicos da 

pesquisa, julgamos pertinente ressaltar que toda a análise foi realizada a partir de uma coleta de 

dados muito específica, composta apenas pelos elementos que caracterizam a mise en scène no 

 
72 A oposição aqui é parcial, já que o estudo que elaboramos cobre dois dos nove longas-metragens dirigidos por 

Paul Thomas Anderson. 
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cinema. Assim, deixamos de lado outros recursos próprios do fazer cinematográfico que, caso 

analisados de maneira aprofundada, podem vir a corroborar ou questionar nossos resultados – 

pensemos na mixagem/edição de som; na trilha sonora; na textura da imagem; no processo de 

color grading, entre outros. Assim, não adotamos como pretensão o esgotamento do assunto. 

Nossa contribuição atende a elementos específicos de uma filmografia que pode (e deve) ser 

investigada a partir de outras abordagens. 

No que diz respeito às demais funções do estilo cinematográfico propostas por Bordwell 

(2009), a análise dos filmes aponta para uma certa hierarquização comum ao cinema de Paul 

Thomas Anderson. Assim, consideramos que a função expressiva serve de referência para a 

função descritiva, para a simbólica e para a decorativa. No caso da primeira, Anderson descreve 

objetos, movimentos e outras informações com o objetivo de estabelecer o contexto sensível 

que rege as relações mantidas entre seus personagens. O diretor também simboliza as discussões 

mais amplas que citamos anteriormente mediante uma associação central entre aquilo que os 

personagens sentem, ou seja, entre as maneiras por meio das quais ele comunica tais 

sentimentos, e como esses mesmos sentimentos são refletidos pelo mundo. O símbolo em 

Anderson recorre a um percurso que vai do micro ao macro a partir da expressividade (artística, 

no caso de Anderson; ficcional, no caso dos personagens) possibilitada pela mise en scène. Já 

em termos decorativos, o debate estilístico na obra do cineasta encontra um percalço: pelo 

interesse constante em associar a dimensão do sensível às necessidades narrativas de um filme, 

o diretor aparentemente não recorre a escolhas que existem isoladas em si mesmas. No entanto, 

consideramos que, se há maneirismos no estilo de Anderson, apenas uma investigação centrada 

nessa busca poderá ser capaz de indicar. 

A proposta que fizemos de aproximar o atrito comunicacional defendido por Marcondes 

Filho (2013) e a ideia de desfamiliarização descrita por Thompson (1988) a partir de Shklovsky 

(1991) se mostrou frutífera por permitir que a expressividade no cinema não se limitasse, 

durante a pesquisa, ao campo da Estética. Entender a Comunicação para além de uma 

transferência de informações contextualizadas pelo exterior de seus integrantes, contemplando 

também o interior deles, contribuiu para propormos um processo comunicacional no qual a 

expressividade pudesse ser teorizada na linha de pesquisa da qual participamos. Com isso, o 

dilatamento da experiência perceptiva, tratado como argumento central do neoformalismo, 

pôde ser expandido para além do campo das Artes, gerando resultados passíveis de 

empiricidade também na Comunicação. Com isso, vislumbramos continuidade para a pesquisa, 

avaliando, inclusive, a possibilidade de investigação voltada à produção cinematográfica de 

outros continentes. 
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Refletindo sobre o trabalho exercido por diretores, Rancière (2013, p. 38) aponta que, 

se “o dramaturgo deslocava um discurso, o cineasta deve movimentar uma silhueta, aquela 

silhueta negra que aparece no branco das paredes”. Trata-se de uma síntese que consideramos 

muito próxima da própria história do estilo cinematográfico, sobretudo quando analisada a 

partir da mise en scène. As origens teatrais do termo, afinal, ressaltam uma importância que, 

séculos atrás, se concentrava na influência das palavras entonadas pelos atores no palco, diante 

de uma plateia. Com o advento do cinema, o controle sobre a imagem em movimento, ou seja, 

sobre a tal silhueta rancièriana, passou a definir o ofício exercido pelo novo metteur en scène, 

aquele oriundo não da Commedia Dell’art, do melodrama secular ou da tragédia clássica, mas 

da modernidade. 

A julgar pelos resultados da pesquisa, Paul Thomas Anderson faria desta sombra que 

perambula pela superfície do mundo uma subjetividade repleta de camadas a serem desveladas. 

Para isso, ele provavelmente exerceria a função denotativa do estilo ao demarcar o caminho 

atravessado por ela, bem como as características destacadas pelo contraste entre o negro de sua 

forma e o branco que lhe serve de fundo. Ainda, permitiria que essa sombra, com seu modo de 

se deslocar pelo espaço, simbolizasse algo muito maior do que aspectos meramente descritivos 

poderiam supor a princípio.  

Por fim, seus gestos, o ponto de vista de quem observa e o ar de mistério oriundo de 

uma identidade oculta no quadro trariam à tona a expressividade típica de um artista 

interessado, sobretudo, por transformar elementos inerentes à dimensão do sensível em 

imagem, impregnando de potência corpos ficcionais que, tensionados, teimam em serpentear à 

nossa frente, embebidos em feixes de luz e contornos sombrios. 
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