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 Ora sucesso de bilheteria, ora desafeto 

da crítica, o cinema hollywoodiano 

(mainstream, comercial) é tema pouco 

presente em teses brasileiras, no que diz 

respeito a estudos semióticos.  



 Estudar organização do conteúdo e da 

expressão dos filmes mais vistos atualmente 

(rankings do site Box Office Mojo) para 

defender hipóteses sobre diferentes tipos de 

estrutura fílmica - a incidência de ritmos 

contínuos ou descontínuos, com efeito no 

paradigma ou no sintagma. 

 



Levantamento (Rankings) 

 Filmes mais vistos de todos os tempos 

segundo bilheterias (circuito primário) 

(MASCARELLO, 2006). 

 

 Consulta ao site BOX OFFICE MOJO. 

Levantamento em 26 dez. 2012: 

http://www.boxofficemojo.com/alltime/world/  
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Teorias e conceitos 

Saussure (Curso...) 

Significante / Significado 

Eixo sintagmático / Eixo associativo 

 

Jakobson (Linguística e poética) 

Sintagma / Paradigma 

 

Greimas (Semântica estrutural) 

Continuidade / Descontinuidade 

 



Metz (1972 – A significação no cinema) 

Impressão de realidade 

Imagem conotada / denotada 

Sintagmática do filme 

 

Louis Hébert: Petite sémiotique du rythme. 

Éléments de rythmologie. 

http://www.signosemio.com/semiotique-du-rythme.asp  
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Metz e a Sintagmática do filme 



Planos (RODRIGUES, 2002) 

Livro 

O cinema e a produção 

Técnicas de cinema: 

 

Enquadramento, movimento, ângulo 

Planos compostos (justapostos) 

Planos ligados (combinados) 

Plano-sequência 

 





 - enquadramentos, ângulos e movimentos  

  

 planos encadeados com efeito 

descontínuo absoluto; são denominados, 

aqui, heteroplanos heterogêneos 

(encadeamentos de planos 

predominantemente diferentes, cuja 

heterogeneidade sintagmática resulta em 

descontinuidade). 



 - o plano-sequência 

 

Pode ter efeito de continuidade relativa ou absoluta; 

 

 é absoluta quando todo o plano-sequência não é 

constituído por nenhum efeito (por isso – homoplano 

homogêneo); 

 quando contém, no seu decorrer, algum efeito (fusão, 

inserção de imagem alheia, escurecimento), a 

continuidade é relativa (homoplano heterogêneo). 



 - planos ligados/compostos 

 

 efeito de descontinuidade relativa indica uma 

quebra da sintagmatização plena, “[...] mudança 

de plano em que há esforço de preservar, de 

ambos os lados da colagem, elementos de 

continuidade” (MELLO, 2003, p. 48) – ex: um 

personagem de costas e, a seguir, um corte com 

ele de frente (raccord), sugerindo uma 

descontinuidade relativa, portanto, heteroplana 

homogênea. 



Articular 

 

 Continuidade e descontinuidade 

 Paradigma e sintagma 

 Tipos de ritmo da expressão 

 Tipos de ritmo do conteúdo 





 Contínuo absoluto: Festim Diabólico 

 Contínuo relativo: Clube da luta (trecho)* 

 Descontínuo absoluto: Filmes mais vistos 

(Avatar, Piratas do Caribe, etc). 

 Descontínuo relativo: Closer 



Hébert (2011) menciona ser necessárias três operações 

para produzir ritmo: 

- a segmentação em unidades; 

- a disposição; 

- e a seriação das unidades. 

 

 Uma unidade mínima de ritmo é obtida a partir 

de configurações que constituem ao menos duas 

unidades, de valor idêntico (A,A) ou diferente 

(A,B), em ao menos duas posições em sucessão 

no tempo. 



São Paulo Sociedade Anônima 









Piratas do Caribe – o baú da morte 
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