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Quando o cinema se torna gráfico: um estudo sobre
configurações gráficas em filmes contemporâneos
When cinema becomes graphic: a study on graphic configurations
at contemporary movies

Resumo
Neste artigo apontamos para o crescente uso de elementos gráficos
esquemáticos em filmes contemporâneos, representações visuais renegadas
da linguagem cinematográfica. Abordamos como essas configurações
gráficas se relacionam com as imagens filmadas. Através de dois exemplos
analisados pela semiótica social, retirados dos filmes Magnólia (1999) e
Dogville (2003), demonstramos que a integração de palavras, formas e
imagens também funcionam no cinema tanto quanto no design gráfico e
podem ajudar no discurso narrativo do filme.

Abstract
In this article we point to the increasing use of schematic graphic ele-
ments at contemporary movies, such representations are denied from
the cinematographic language. We approach how these graphics con-
figurations relate with the live action. Through two examples analyzed
by social semiotic, from Magnólia (1999) and Dogville (2003), we give
evidence that the integration of words, forms and images can work in
the cinema as much as work in graphic design, helping the narrative
discourse of the movie.

Palavras-chave
Cinema, linguagem cinematográfica, linguagem gráfica.

Keywords
Cinema, cinematographic language, graphic language.

1. Introdução
A busca pela representação de imagem em movimento começa muito antes
da fotografia e do que se pode imaginar. O longo caminho do cinema
iniciou-se com os homens pré-históricos e seus desenhos sequenciais em
cavernas, passou pela invenção da câmara escura e da fotografia até
chegar em vários aparatos pré-cinematográficos que tentavam sintetizar
o movimento, como o fenaquisticópio. No entanto, o ser humano teve que
evoluir bastante para aprimorar a sétima arte. E, através do
desenvolvimento tecnológico, não perdeu a vontade de aperfeiçoá-la. Em
um século de existência, o cinema passou por várias transformações. Desde
a introdução da narração, a possibilidade do uso da cor e do som, até a
utilização dos efeitos especiais. Pode-se afirmar que o cinema, como
estamos habituados a assistir hoje em dia, se diferencia totalmente das
primeiras exibições cinematográficas.

Essas transformações tecnológicas possibilitaram seu
desenvolvimento como meio de comunicação e, por conseguinte, de sua
linguagem. Atualmente diferentes signos visuais interagem num filme para
gerar significado. Tudo é possível e principalmente aceitável, inclusive
trocar o modo de representação de um de seus elementos, o cenário. Assim,
Dogville (2003) transforma ruas, casas, árvores em formas geométricas.

No mundo contemporâneo em que vivemos estamos cada vez mais
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circundados de complexas formas de representações visuais, diagramas,
mapas, e notações musicais são alguns exemplos do que podemos chamar
de linguagem visual, que foi definida por Horn (1998) como sendo a
integração de palavras, imagens e formas em uma única unidade de
comunicação. Isso significa que a linguagem visual não trata de seus
elementos separados, para ele, imagens sozinhas, palavras sozinhas e
formas sozinhas não fazem parte de uma verdadeira linguagem visual.

Neste artigo abordamos semanticamente como a linguagem visual
está sendo trabalhada no cinema.

2. Narração
Damos forma ao nosso pensamento através da linguagem e através da
linguagem contamos histórias. Além de um texto literário, uma peça de
teatro relata uma história, as histórias em quadrinhos narram histórias e
um filme conta uma história. Com o intuito de se comunicar, narram
alguma coisa cada uma possuindo sua linguagem peculiar e uma sintaxe
para tecer seus significados. Nesses exemplos podemos perceber que não
estamos somente nos referindo a linguagem verbal.

Para todas essas diferentes formas de comunicação narrarem
precisam possuir algo em comum, que vai além de suas linguagens, algo
que defina uma estrutura narrativa. Portanto, o que é necessário para se
contar uma história? Existem elementos fundamentais para caracterizar
essas obras de narrativas, cada uma delas tem que possuir enredo,
personagens, narrador e nos informar sobre o tempo e espaço da obra.
Mais especificamente, como definiu Cardoso (1997), os eventos estão
presentes como ficções ou representações, mas ausentes como realidades.
Ou seja, contam algo que ocorreu ou ocorrerá em um determinado tempo
e num determinado lugar.

Como estamos falando de cinema, discutiremos a partir de agora
de quais elementos o cinema se utiliza para contar suas histórias.

3. Linguagem Cinematográfica
Inicialmente os filmes tinham um caráter reprodutivo e ainda não
possuíam uma linguagem específica que os denominassem como uma
manifestação artística, como a pintura e a literatura. A introdução da
narração, com os filmes de George Miéles e David W. Griffith, marcou o
início do percurso da definição da linguagem cinematográfica.

Segundo Marie (1995, p.158), durante as primeiras décadas de
existência do cinema, alguns estudiosos, de Béla Balázs a Cristian Metz,
tentaram decifrar o que significava essa tal linguagem cinematográfica.
Porém, o que interessa quando se trata desse assunto não é a atribuição
de uma linguagem ao cinema, querendo compará-la a linguagem verbal e
tentando criar uma gramática cinematográfica, e sim entender como o
cinema funciona como meio de significação em relação às outras
linguagens.

É semanticamente falando que o cinema transforma as imagens
em movimento em elementos significantes. Caracterizando-se assim como
uma linguagem. Para Mitry (1963, apud MARIE, 1995, p.174), existe
sim uma linguagem cinematográfica, mesmo que seu material significante
não seja figuras convencionais.

As linguagens são classificadas de homogêneas e heterogêneas de
acordo com seu material de expressão1 . A heterogeneidade do cinema é
explicada quando se olha para os seus materiais de expressão e se depara
com materiais distintos e também pelo “encontro, no filme, dos elementos
próprios do cinema e daqueles que não o são” (MARIE, 1995, p.192).
Segundo Marie, a linguagem cinematográfica é composta por imagens
fotográficas (filmadas) e notações gráficas na trilha da imagem e som

1  O material da expressão é a natureza
material (física, sensorial) do significante

ou, mais exatamente, do tecido no qual são
recortados os significantes (HLELMSLEV

apud MARIE, 1995, p.193).
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fônico (fala), som musical (música) e som analógico (ruído) na trilha
sonora. O único desses materiais que é específico do cinema é o da imagem
em movimento (ibid, p.192-194).

No entanto, a eletrônica trouxe ao cinema uma abrangência nos
materiais sígnicos, mudando apenas a superfície do significante. Isto é,
os filmes podem ser filmados por câmeras de vídeos ou digitais e depois
transportadas para película, assim como imagens gerados pelo
computador. O cinema começa a dialogar com outras linguagens diferentes
como televisão, vídeo, holografia e as tecnologias informatizadas. A
eletrônica comandou ganhos avassaladores aos filmes, desde a concepção
até a pós-produção, e também no livre trânsito das imagens entre o cinema
e a televisão, alimentando assim suas indústrias.

3.1 Cinema Eletrônico
Antes da introdução dos suportes eletrônicos na produção
cinematográfica, o cinema já tinha avançado tudo em relação ao seu
sistema de representação e estava num momento estagnado, como suporte
técnico e como indústria, afirmou Nunes (1996, p.24).

A característica temporal do vídeo de “operar com o tempo
presente” trouxe ao cinema uma facilidade na manipulação de suas
imagens. Primeiro que as imagens filmadas na película só poderiam ser
visualizadas depois de reveladas, e depois a montagem artesanal da
moviola requeria uma precisão absurda, já que eles não tinham referência
de como ficariam a sequência. Com o vídeo sendo utilizado durante as
filmagens (numa câmera acoplada a câmera cinematográfica), os diretores
têm uma visualização de como estão saindo os planos, a iluminação, etc.
e na fase da montagem, podem realizar uma pré-montagem eletrônica
para depois ir a moviola (Costa, 1989, p.147).

Porém, o mais importante aspecto da inserção da eletrônica
digital no cinema é no campo estético e se refere “ao emprego de computer
graphics, isto é, de imagens produzidas diretamente com o computador,
em lugar dos tradicionais efeitos especiais, físico-mecânicos e óticos”
definiu Costa (1989, p.148). Abrangendo essa definição de Costa, Nunes
(1996, p.84) inclui o conceito de infografia, referindo-se não somente aos
efeitos especiais, mas a todo o potencial de manipulação de imagem gerada
pelo computador (cenários artificiais, colorização de filmes antigos,
animação 3D, grafismos eletrônicos, etc.), antes utilizadas poeticamente
pela videoarte. Chegando até a chamar essa nova linguagem
cinematográfica de impura, mas sem deixar de exaltar seu hibridismo
(com imagens totalmente geradas por computador, imagens fora de
sintonia, ruídos, a utilização da eletrônica em todas as fases de produção,
etc.), de mencionar que a infografia trouxe uma nova qualidade de signos,
gerando imagens inéditas e reascendendo a chama da indústria
cinematográfica.

Indústria essa que usará e abusará dessa nova qualidade de
imagens das tecnologias digitais, impulsionada pela ânsia do espectador,
para fins comerciais, com a produção de filmes recheados cada vez mais
de efeitos especiais. Em contrapartida, para poder produzir esse tipo de
filme, é necessário um investimento em pesquisas que possibilitarão
inovações qualitativas e poderão ser usadas para fins mais criativos, em
filmes de obras poéticas como disse Nunes (ibid, p.54). Filmes que já
começam a utilizar as tecnologias digitais, em A última tempestade de
Peter Greenaway (1991) páginas de livros são animadas e se transformam
em quadros do filme.

Se o cinema do século 20 era todo fundamentado nas imagens
fotoquímicas, hoje, esse material torna-se apenas uma das opções de um
filme. Assim define Manovich (2001) o cinema digital, uma composição
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de seis materiais (relacionados a imagem): filmagem ao vivo, pintura,
processamento de imagem, composição, animação 2D e animação 3D.

O material ao vivo, como já foi esclarecido, pode ser vídeo,
película ou digital. A pintura, o processamento de imagem e a composição
são as manipulações do material filmado ou a criação de novas imagens.

O material fílmico contemporâneo, então, tanto pode ser todo
filmado sem nenhuma alteração quanto montado com cenas 3D geradas
no computador ou pintado. Essas alterações leva a produção
cinematográfica atual a se parecer com o cinema mudo, quando os
fotogramas eram pintados um a um para conseguir o tom apropriado
para a cena. No filme, Forest Gump (1994) a boca do Presidente Kennedy
foi alterada quadro a quadro para ele pronunciar novas palavras
(MANOVICH, 2001).

Então, chegamos num cinema em que basicamente tudo é possível,
no campo estético e tecnológico. Com essa nova roupagem da linguagem
cinematográfica, o que poderíamos considerar como sendo elemento
gráfico nos filmes? Para tanto, primeiro precisamos definir o que é
linguagem gráfica.

4. Linguagem Gráfica
É importante ressaltar que trataremos nesse artigo só da trilha da imagem,
mais especificamente só do canal visual como propôs Twyman (1982) em
seu modelo, exibido na Figura 1, para definir a linguagem gráfica.

Twyman (1982) divide as mensagens recebidas em dois
canais: o auditivo e o visual. Subdividindo o canal visual tem-
se a linguagem gráfica e não gráfica (onde se encontra, por
exemplo, a linguagem gestual). A gráfica possui três modos de
simbolização: o verbal, o pictórico e o esquemático (tudo o
que não for decididamente verbal, numérico ou pictórico).

Comparando com a definição de linguagem visual de
Horn (1998), o modo de simbolização verbal são as palavras,
o modo de simbolização pictórico as imagens e o modo de
simbolização esquemático são as formas.

Na linguagem cinematográfica, um pouco mais complexa
que a gráfica, pois trabalha com os dois canais, o auditivo e o

visual, as imagens fotográficas são elementos do modo de simbolização
pictórico e as notações gráficas, por definição, são elementos verbais.
Contudo é necessário exemplificar melhor essas notações gráficas, que
chamaremos aqui de configurações gráficas, e mostrar que assim como o
design gráfico se utiliza de todos os seus elementos para se comunicar
mais eficientemente, o cinema, como linguagem visual, também está
utilizando outros elementos visuais, como formas geométricas e setas,
para criar planos mais expressivos e impactantes.

4.1. Breve Histórico da Linguagem Visual do Cinema
O material básico da linguagem cinematográfica é a imagem, como definiu
Martin (1963), porém desde o começo do cinema encontram-se elementos
gráficos como configurações significantes. Foram definidos somente como
elementos verbais e eram geralmente usadas como legendas de
continuidade (fazendo economia de cenas supérfluas) e legendas de
diálogo, assim definidas por Bamba (2002). Formas também eram
utilizadas, provavelmente como bordas ornamentais das legendas.

Mesmo depois que os filmes se tornaram sonoros, as palavras
escritas continuaram tendo seu papel na narrativa. Nessa etapa participam
da paisagem fílmica e são sobrepostas as imagens. Alguns diretores
(Godard e Eisenstein), tentando romper com a prática cinematográfica,
utilizaram tantos elementos gráficos que surge o fenômeno hipergrafismo.

Figura 1 - Modelo desenvolvido por
Twyman para juntar a visão dos
lingüistas e designers sobre linguagem.
(Fonte: TWYMAN, 1982, p.7).
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Futuramente a informática tornará os filmes interativos, com

muitas possibilidades de escolhas, entre elas como a história será narrada,
poderão ser escolhidos que elementos serão incluídos ou excluídos do filme.
Nessa fase os elementos gráficos podem se tornar tão fundamentais quanto
as imagens filmadas.

Constatamos através das notações gráficas definidas por Marie
(1995) que o modo de simbolização númerico/verbal está definitivamente
incorporado na linguagem cinematográfica. Seguindo seus exemplos de
notações gráficas nos filmes, temos:

a. notações gráficas inseridas sobre as imagens filmadas, a frase
“du musst caligari verde” em O gabinete do doutor Caligari
(Figura 2) por exemplo;
b. notações gráficas como peças gráficas filmadas, a página de
jornal de Cidadão Kane (Figura 3), por exemplo;
c. notações gráficas fazendo parte da paisagem fílmica, como o
cartaz de O anjo azul (Figura 4).
Relacionando as configurações gráficas com o filme,

abrangeremos essa definição obtendo:
a. configurações inseridas sobre as imagens filmadas (Figura 2);
b. configurações inseridas entre as imagens filmadas (Figura 3);
c. configurações inseridas no filme (Figura 4).
Descrevendo os três tipos acima definidos, as interferências

inseridas sobre a imagem filmada são produzidas separadamente e depois
conjugadas com os fotogramas. As configurações intercaladas com os
fotogramas (entre as imagens), são também produzidas a parte, porém,
aparecem sem sobreposição das imagens fílmicas, é o caso do jornal de
Cidadão kane, ele foi produzido especialmente para o filme, filmado e
apresentado na sua totalidade na tela do cinema. E, por último, as
configurações apresentadas no filme, isto é, fazem parte da paisagem ou
são sobrepostas a objetos, como em O livro de cabeceira, alguns textos
são projetados e escritos nos corpos dos personagens. Todas as categorias
possuem duas subdivisões, as configurações estáticas e as dinâmicas.
Exemplos de configurações inseridas sobre o filme, mas que aparecem
ora estaticamente ora dinamicamente, são os nomes dos livros em O livro
de cabeceira e a letra de uma música escrita em francês, respectivamente.

Para as configurações que se localizam no filme é necessária uma
definição de critérios para sua escolha. Se fôssemos considerar todas as
configurações dessa categoria, teríamos que analisar qualquer placa de
carro ou cartaz nas ruas captadas aleatoriamente pela câmera. Não
pretendemos uma catalogação dos aparecimentos desta linguagem no filme,
assim sendo, a pesquisa assemelhar-se-ia a identificar erros de
continuidade e aparições do microfone.

Utilizando a definição de que as imagens são utilizadas para
comunicar, não podemos deixar de levar em consideração a intenção do
autor, porém algumas vezes ocorre uma distância entre o que a figura
significa e o que seu produtor quis significar. Torna-se essencial diferenciar
a intenção do produtor em dois tipos: a primeira sendo uma intenção
específica de produzir uma imagem (colocando informações que
habilitarão o observador identificar alguma coisa através de um modo de
identificação pictorial) e o segundo tipo como sendo uma intenção geral
de representar alguma coisa de qualquer maneira. Então teríamos a
intenção pictorial, como sendo a de produzir um trabalho identificável
pictoriamente e a intenção comunicativa, a de representar alguma coisa.
(LOPES, 1996)

Fazendo um paralelo com as configurações inseridas na paisagem
fílmica, distinguiremos dois tipos em relação à intenção em si. As
configurações intencionais seriam as que são utilizadas com a intenção
de representação gráfica, de gerar significados graficamente e as

Figura 2 - O gabinete do doutor Caligari, de
Robert Wiene, 1920.
(Fonte: MARIE, 1995, p.179)

Figura 3 - Cidadão Kane, de Orson Welles,
1940. (Fonte: MARIE, 1995, p.180)

Figura 4 -O anjo azul, de Josef von
Sternberg, 1927. (Fonte: MARIE, 1995,
p.180).
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configurações não-intencionais são captações aleatórias da câmara. Assim,
é importante esclarecer que são desprezadas as informações gráficas não-
intencionais inseridas na paisagem fílmica.

Outra questão relevante abrange os elementos pictóricos,
enquanto os elementos verbais e esquemáticos são facilmente identificados
como gráficos, uma figura pode gerar dúvida já que a imagem é o material
básico da linguagem cinematográfica, como definiu Martin (1963, p.17).
Poderemos utilizar a definição de linguagem cinematográfica e somente
definir como elemento pictórico imagens que não sejam móveis, múltiplas
e colocadas em série como definiu Marie (1995, p.193).

5. Semiótica Social
Segundo Jewitt e Oyama (1999, p.134), a semiótica social da comunicação
visual envolve a descrição de recursos semióticos, pesquisa o que pode
ser dito e feito com imagens. Não trata de códigos e regras entre referente
e significado como os estruturalistas da escola semiótica de Paris, e sim
de recursos de representação, que são escolhidos através de critérios
subjetivos do fabricante do signo, num determinado momento e contexto.
De acordo com eles (ibid, p.140), essas formas de representação foram
desenvolvidas para realizar diferentes trabalhos semióticos, que foram
reconhecidos por Halliday (apud Jewitt e Oyama, p.140) em três tipos
distintos e chamados de metafunções. A função ideacional que cria
representações; a função interpessoal que produz interação entre o
‘escritor’ e o leitor; e a função textual que arranja elementos em tipos
específicos de textos. Então, qualquer imagem além de representar o
mundo (função ideacional), também participa de alguma interação com o
leitor (função interpessoal) e se constitue um tipo reconhecido de
composição (função textual), uma pintura, propaganda, ou mapa, por
exemplo.

Utilizaremos a classificação de semiótica social de Kress e
Leeuwen (1996). Segundo eles (1996, p.40), a linguagem visual, assim
como as outras linguagens, tem que conseguir comunicar diferentes
acontecimentos se quiser funcionar como um sistema de comunicação
completo. À vista disso, adotaram a noção de metafunção de Michael
Halliday descrita acima, utilizando outra terminologia: padrões de
representação, padrões de interação e padrões de composição. O padrão
representacional trata dos elementos e das diferentes maneiras como eles
estão relacionados, o padrão interativo lida com a relação entre produtor,
observador e objeto representado. Enquanto o padrão composicional
analisa recursos de composição, como a relação direita esquerda entre
imagem e texto.

Visto que estamos interessados em descobrir que relações as
configurações gráficas estabelecem com as imagens fotográficas, os
exemplos a seguir serão analisados pelo padrão representacional.

O padrão de representação é dividido em dois tipos de
estruturas, como mostra a Figura 5. As estruturas narrativas,
que representam os participantes fazendo algo para alguém
ou com ele mesmo e as estruturas conceituais, que
representam os participantes não como fazendo algo, mas
em termos de classe, estrutura e significado. Elas definem,

analisam ou classificam e são divididas em três tipos de processos
principais: classificatório, analítico e simbólico.

5.1. Relações entre as Configurações Gráficas e Imagens Filmadas
ou Elementos Pictóricos
Em Magnólia (1999) de P. T. Anderson, existe uma cena no começo do
filme onde é narrada a trajetória de um suicídio. Um homem se joga de

Figura 5 - Estruturas representacionais.
(Fonte: Kress e Leeuwen, 1996, p.56).
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cima de um edifício e é atingido por uma bala enquanto cai, por
conseqüência do tiro ele morre antes mesmo de se chocar no chão.  Essa
cena além de ser narrada verbalmente, e mostrada visualmente pelas
imagens filmadas, também é traçada na tela por formas e linhas, como
mostra a seqüência da Figura 6.

Como as imagens filmadas ficam paralisadas em toda a cena, que
dura 23 segundos, a atenção do espectador se dirige para as configurações
gráficas. Nesse exemplo, quem narra a trajetória visual do corpo são os
elementos esquemáticos. Para Kress e Leeuwen (1996) o que caracteriza
uma representação narrativa é a presença de um vetor (linha obliqua
formada pelos elementos representados que fazem parte da ação). Nesse
caso, o vetor não está implícito, como acontece com as imagens analisadas
por eles, porém é mostrado ao espectador, é a própria configuração
gráfica. Portanto, sua relação com as imagens filmadas é narrativa.

Para analisar Dogville (2003) não podemos isolar
uma cena em particular, pois os elementos gráficos
fazem parte de praticamente todo o filme. Ao invés
de ser filmado ao ar livre, o diretor preferiu
utilizar um cenário fictício onde não existem casas,
ruas, árvores e até cachorros. Esses são
representados através de formas geométricas e
palavras (Figura 7).

O processo existente na imagem é analítico, como
definiu Kress e Leeuwen (1996) é a mais elementar
opção no sistema de representação visual, seria
equivalente a descrever tudo o que a imagem
possui, seus “atributos possessivos”. Os elementos
gráficos informam, por exemplo, o tamanho e a
área da casa, onde se localiza e os nomes das ruas.
São elementos que não dizem nada sobre alguma
ação, mas sobre como suas partes se organizam
para formar um todo.

6. Futuras Pesquisas
A pesquisa inova ao estudar a linguagem gráfica em movimento.
Principalmente, ao propor um mapeamento dessa linguagem no cinema,
visa descobrir que relações existem entre os elementos gráficos e a
narrativa fílmica, se esses participam do discurso narrativo significante
assim como os outros elementos fílmicos. Trará benefícios para o design e
o cinema, pois explorará a utilização desses elementos demonstrando suas
possibilidades de significação, ajudando designers e cineastas na produção
e interpretação de suas mensagens.

Para dar continuidade a investigação será realizada uma pesquisa
de campo com especialistas sobre cinema que possam sugerir filmes para
a análise, através de uma entrevista não estruturada focalizada.

Posteriormente para delimitar o universo do trabalho será feita
uma pesquisa exploratória em fontes retrospectivas e contemporâneas de

Figura 6 - Configuração Esquemática sobre as imagens filmadas (Fonte: Fotografia do filme).

Figura 7 - Configuração verbal/esquemática
no filme (Fonte: http://www.tvropa.com/
Dogville).
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filmes narrativos através de uma observação sistemática para tentar obter
uma primeira amostra abrangendo todas as possibilidades de elementos
gráficos (pictóricos, verbais e esquemáticos) inseridos nos filmes. Levando-
se em consideração que existem milhares de filmes que se encaixem nessa
situação, serão selecionados os citados nas bibliografias especializadas,
indicados pelos especialistas da pesquisa de campo e vistos pela autora.

Após a coleta da primeira amostra, utilizaremos uma adaptação
da técnica de análise de conteúdo para afunilarmos e definirmos que filmes
serão utilizados na análise.

Primeira etapa - Amostra de fontes
Filmes narrativos de ficção
Segunda etapa - Amostra de datas
Filmes das quatro fases do cinema (cinema mudo, cinema sonoro
dos anos 30 aos 50, cinema moderno e cinema pós-moderno).
Terceira etapa - Amostra de unidades

Fazendo uma analogia das unidades com os elementos da
linguagem cinematográfica, a unidade selecionada é a configuração gráfica
inserida durante o filme que se apresentem sobre e no filme, serão
excluídos os créditos de abertura e os créditos finais. Não serão abordadas
as configurações inseridas entre as imagens filmadas, porque elas
poderiam ser consideradas como peças gráficas filmadas. E principalmente
porque não existe relação entre os elementos gráficos e as imagens filmadas
num mesmo plano, já que a própria configuração gráfica é o plano.

Como o objetivo da análise não é quantificar, e sim definir
semanticamente que tipo de relação existe entre esses elementos e a
narrativa do filme, serão selecionadas configurações de cada classificação
definida na pesquisa exploratória:

• Configurações inseridas sobre as imagens filmadas com:
Elementos verbais;
Elementos esquemáticos e
Elementos verbais/esquemáticos.
• Configurações inseridas no filme com:
Elementos verbais;
Elementos esquemáticos e
Elementos verbais/esquemáticos.

Desse modo podemos traçar um panorama de como a linguagem
gráfica está se relacionando com os filmes e mais especificamente que
elementos estão sendo usados para obter tais relações.

7. Conclusão
Com os dois exemplos de representação de configurações gráficas no
cinema mostrados nesse artigo apontamos para sua utilização
comunicativa e não como adornos ou configurações sem significados,
demonstramos que os elementos gráficos podem assumir diferentes
relações, ajudando de várias maneiras os filmes a contar suas histórias.
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