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RESUMO 
 

Esse trabalho é um memorial descritivo e analítico sobre a Mostra Ohhh, o horror!!! 
O Medo no Cinema Silencioso, que surgiu como um espaço de apreciação das 
leituras de filmes da Era Silenciosa, em especial de películas icônicas do 
Expressionismo Alemão, possibilitando ao público soteropolitano a fruição estética 
desse tipo de cinema. Sediada no Auditório da FACOM/UFBA, a Mostra promoveu 
um diálogo entre estudantes, profissionais e público em geral sobre a influência dos 
filmes expressionistas no aprimoramento da recém criada linguagem 
cinematográfica e sua importância na impressão imagética do contexto histórico em 
que estavam inseridos. Além disso, habilitou os espectadores a identificarem e 
relacionarem elementos expressionistas na produção audiovisual contemporânea.  
Composta por cinco filmes (Metropolis, O Gabinete do Doutor Caligari, Nosferatu, O 
Homem que Ri e O Golem), além de uma mesa de debate com o tema “Tela 
Demoníaca – O Medo no Expressionsimo Alemão”, a Mostra obteve êxito no seu 
objetivo de ser a edição-piloto de uma mostra de cinema silencioso. Enfim, a Mostra 
Ohhh, o horror!!! O Medo no Cinema Silencioso colocou Salvador em contato com 
esse momento de redescoberta e ressignificação da memória visual da 
Humanidade. 
 
Palavras-chave: 1. Cinema 2. Expressionismo Alemão 3. Mostra Cinematográfica 4. 

Horror 5. Filme Silencioso 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 

This following pages contain a descriptive memorial of the Film Festival called Ohhh, 
terror!!! - Fear in the Silent Film. This film festival was created to be a space of 
appreciation, readings and interpretation of films that belong to the Silent Era, with a 
special attention to the iconic German Expressionism’s movies. One of the goals of 
this festival was to bring to the public of Salvador an aesthetic taste of this film genre, 
which also represents the embryonic cinema. Ohhh, terror!!! -  Fear in the Silent Film, 
took place in the Federal University of Bahia, at the Communication college’s 
Auditorium and promoted a dialog between students, professionals and the general 
public about the influence of expressionist’s films in the development of the recently 
created cinematographic story-telling, but also its importance in the creation of a type 
of image that represented the historical period this genre was inserted in. Beside that 
the film festival helped the public to identify expressionist’s elements in the 
contemporary cinema productions.  Composed by five titles: Metropolis, The Cabinet 
of Dr. Calligari, Nosferatu, The Man Who Laughs, The Golem, the festival also 
promoted a debate called: Demonic Screen - Fear in the German Expressionism. 
Saying that, one can certify the results of this film festival as being a successful pilot 
of a silent film festival. Triumphantly Ohhh, terror!!! - Fear in the Silent Film, was able 
to put Salvador in contact with this moment of rediscovering and redefining the visual 
memory of Humanity. 
 
 
 

 
Keywords: 1. Cinema 2. German Expressionism 3. Film Festival 4. Horror 5. Silent 

Film 
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APRESENTAÇÃO 

Esse trabalho de conclusão de curso nem sempre foi uma mostra de cinema. Ele já 

foi um filme, um roteiro, um site e só então, depois de muita reflexão e conversas 

com o meu orientador, o professor Marcelo Ribeiro, chegamos na Mostra Ohhh, o 

horror!!! O Medo no Cinema Silencioso, produto desse memorial. Talvez seja 

confuso entender tantas mudanças para quem esteja lendo essas linhas mas, claro, 

vou tentar explicar.  

 

Primeiro, sempre achei que, como estudante de uma universidade pública, eu 

precisava dar retornos para a comunidade que estava inserida. Para mim, isso foi 

um dos pontos norteadores de toda a minha vida acadêmica. Já fui monitora da 

Rádio Facom entre 2006 e 2007, onde participava de dois programas: o primeiro, 

chamado Gritos e Sussurros, que falava sobre sexualidade e, o segundo, intitulado  

Musicofagia, que falava sobre a origem dos movimentos musicais. Logo em seguida, 

passei na seleção para ser monitora do LABFOTO, onde auxiliava outros 

estudantes, principalmente na revelação analógica e também realizava viagens e 

ensaios fotográficos mentorada pelo professor José Mamede, que era o responsável 

pelo LABFOTO naqueles anos.  

 

Por fim, e concomitante a essas monitorias, fui bolsista PIBIC do grupo de pesquisa 

A-Tevê (2007 e 2008), liderado pela professora Maria Carmem Jacob, no qual 

novelas e seriados eram analisados com o método de análise fílmica desenvolvido 

pelo professor Wilson Gomes, baseado no texto d’A Poética de Aristóteles. O meu 

estudo principal era sobre o seriado A Sete Palmos (2001-2005). Enfim, essas 

atividades me permitiram ampliar e multiplicar um pouco do conhecimento que 

estava adquirindo nas salas – e corredores – da FACOM.  

 

É preciso reconhecer o privilégio de estudar na UFBA, gratuitamente, com 

professores tão qualificados, num ambiente de elevado mérito educacional, 

reconhecido nacional e internacionalmente.  Segundo, por se tratar, no meu caso, de 

um curso de Produção Cultural, me pareceu muito lógico que o trabalho final fosse 

mais que uma monografia; sentia necessidade de gerar um produto que me 

possibilitasse colocar em prática as letras e figuras das salas de aulas. E, por fim, 
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tentei reunir aqui um pouco do que me emociona e me motiva tanto como mulher, 

quanto como profissional da cultura: filmes da Era Silenciosa, Direção de Arte, 

Produção Executiva e Design. Só faltou falar sobre drag queens e estrelas mas, se 

alguém souber de algum filme mudo com drag queens que se passa no espaço, por 

favor, não hesite em me escrever!  

 

Decidido que seria um produto, tentei então fazer um curta-metragem com uma 

história que já tenho há algum tempo guardada mas, no processo mental de verificar 

a viabilidade técnica e econômica, decidi que era preciso um orçamento de pelo 

menos R$ 60 mil para cobrir as despesas, entre pré e pós-produção. Pensei então, 

já que não era viável filmar, poderia o roteiro ser o produto desse trabalho. Porém, 

era preciso me debruçar em uma bibliografia mais densa sobre a escrita 

cinematográfica pois, para mim, escrever sempre foi algo mais intuitivo que técnico e 

também não queria tornar essa história um produto acadêmico. Descartei essa 

opção. Por fim, fiquei em dúvida entre um site sobre Expressionismo Alemão e a 

Mostra. Nesse momento avaliei junto com o professor Marcelo que a Mostra talvez 

fosse mais interessante como produto, se tornando uma edição-piloto do que poderá 

vir a ser um evento grande e patrocinado em nossa cidade. Assim, em meio ao 

caos, nasceu a Mostra Ohhh, o horror!!! O Medo no Cinema Silencioso. Bom, depois 

de explicitar aqui a origem da Mostra, vou falar então porque decidi sobre esse 

recorte específico.  

 

Festivais e mostras de filmes da chamada Era Silenciosa tem acontecido de modo 

cada vez mais frequente em todo mundo. Em Pordenone, na Itália, aconteceu em 

outubro deste ano a 37ª edição de Le Giornatedel Cinema Muto. Nos Estados 

Unidos, o San Francisco Silent Film Festival está em sua 23ª versão. Em 2017, na 

cidade de Londres, foi realizado o 19º British Silent Film Festival. O mesmo vem 

acontecendo em muitos outros países da Europa e da América do Norte. Seguindo 

essa tendência internacional, em São Paulo, a Cinemateca Brasileira promove 

regularmente, desde 2005, a Jornada Brasileira de Cinema Silencioso.  
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Figura 1 - Cena do filme O Calouro (Fred C. Newmeyer e Sam Taylor, 1925) com 
acompanhamento musical de Berklee Silent Film Orchestra no San Francisco 
Silent Film Festival em 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Pamela Gentile 

 

Para Luiz Nazário, em seu livro As Sombras Móveis (1999): 

 
(…) o cinema mudo vive sua redescoberta, iniciada com as comemorações 
do centenário, que impulsionou a política mundial de restauração de 
películas, apoiada pela UNESCO, seja para mostras e festivais de cinema, 
seja para comercialização de vídeos, LDs e DVDs,. Com as novas 
tecnologias e a globalização do mercado, desaparecem as fronteiras entre o 
cultural e o comercial, e surge, pela primeira vez na História, uma 
oportunidade real de salvação e difusão da memória visual da humanidade”. 
(Nazário, 1999, p. 11) 

 

Contemplando tanto o público especializado como o público mais amplo, uma 

mostra de cinema silencioso é uma oportunidade imperdível para conhecer essa 

filmografia tão rica e pouco vista, promovendo o diálogo entre as obras do início do 

século passado e o contexto atual do cinema mundial. Se essa redescoberta estava 

acontecendo em tantas cidades ao redor do mundo, por que não incluir Salvador 

nesse movimento global de valorização do patrimônio cinematográfico do período 

silencioso conjugando informação, reflexão e diversão?   

 

Acredito que esse é um momento ideal para inserir a cidade de Salvador no circuito 

dos grandes festivais e mostras de cinema silencioso. A Bahia vive hoje, um 

momento de especial riqueza no que diz respeito ao audiovisual. Nos últimos anos, 
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impulsionada pelas novas tecnologias de produção e difusão, pelo surgimento de 

diversas graduações federais, estaduais e particulares na área do Cinema e do 

Audiovisual e por políticas públicas de fomento, a produção audiovisual baiana vem 

crescendo exponencialmente.  

 

Começo esse memorial com um capítulo inicial sobre a origem do cinema e os 

primeiros ensaios do que viria a ser denominada de linguagem cinematográfica, 

fazendo um paralelo com o contexto histórico dessa criação. Depois, apresento as 

vanguardas cinematográficas das primeiras décadas do século XX; Surrealismo, 

Impressionismo Francês, Montagem Soviética e, a que me interessa mais, o 

Expressionismo Alemão. A partir daí, escrevo sobre o processo de produção, 

desenvolvimento, execução e divulgação da Mostra, apresentando as dificuldades e 

soluções encontradas no caminho. E, por fim, tal qual o próprio movimento 

expressionista, dou uma especial atenção à imagem, - no caso à identidade visual 

da Mostra -, com a criação de um material de divulgação que permitisse uma fruição 

estética pelo espectador, desde um primeiro momento, ao tema proposto. Concluo 

esse memorial com minhas considerações sobre todo o processo. 
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1 O CINEMA E SUA HISTÓRIA 

1.1 A MÁQUINA DOS SONHOS… E DOS PESADELOS!!! 

Para realizar a Mostra, comecei fazendo uma pesquisa de bibliografia, iconografia e 

filmografia sobre a origem e os primeiros anos do Cinema. Precisava disso para 

construir todo o escopo do projeto, para definir a curadoria e justificar as escolhas de 

cor, lettering1 e formato do material de divulgação. Dito isso, vamos ao início de 

tudo.  

 

Para se chegar à projeção cinematográfica atual, muitos processos de investigação 

foram feitos em relação aos fundamentos da ciência óptica. Em seu livro As 

Sombras Móveis (1999), Luiz Nazário dedica quase quarenta páginas para 

exemplificar historicamente todo o processo. Faço aqui um breve resumo desse 

texto, por achar essencial conhecermos o caminho até o Expressionismo Alemão. 

 

Já vem dos primórdios da humanidade a necessidade de registrar movimentos 

através de pinturas e desenhos nas paredes. Há aproximadamente sete mil anos 

atrás, no Oriente, os chineses já projetavam sombras de diferentes figuras 

recortadas e manipuladas sobre a parede, um jogo de sombras, próprio do seu 

teatro de marionetes. No século XV, Leonardo da Vinci realizou trabalhos utilizando 

a projeção da luz na superfície, criando a Câmara Escura, que era uma caixa 

fechada, possuindo um orifício com uma lente, local destinado a passagem da luz 

produzida pelos objetos externos. A imagem refletida no interior dessa caixa era a 

inversão do que se via na realidade. Mais adiante, no século XVII, O alemão 

Athanasius Kirchner criou a Lanterna Mágica, objeto composto de um cilindro 

iluminado à vela, para projetar imagens desenhadas em uma lâmina de vidro. E por 

aí se seguiu, com muitas tentativas e aprimoramentos, ao redor do mundo até que, 

finalmente, o momento da descoberta se aproximava. 

 

_______________  
 
1 O lettering é todo tipo de informação verbal escrita que surge em uma obra audiovisual, aplicado 

diretamente sobre a imagem, com a finalidade de explicar, conduzir ou agregar, informações aos 
planos e cenas. (Camargo, 2016 p.26). 
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O final do século XIX e início do século XX foi um momento de amplas revoluções 

tecnológicas, médicas, sociais, ideológicas e políticas que gerou diversos 

pensamentos, teses e invenções que serviram como emblema para esta nova 

sociedade que surgia. É nesse conturbado cenário que nasce uma das maiores 

invenções da modernidade, aquela que melhor personificou e transcendeu esse 

período: o cinema. 

 

O ano era 1895. E em pouco menos de 60 segundos da exibição de A Chegada do 

Trem a Estação (Irmãos Lumière, 1895), a primeira plateia de cinema fugiu, segundo 

Nazário (1999), desesperada para o fundo da sala com medo de ser atropelada. 

Essa projeção, realizada em um café parisiense, deu origem à sétima arte, que 

nascia marcada por uma interação com o medo. Se nesse momento o cinema 

retratava o real, fico imaginando o porquê dos irmãos Lumière escolherem 

justamente imagens que, certamente, causariam terror  - pela perspectiva da 

filmagem, pela novidade, pelo medo indubitável que temos pelo desconhecido -, aos 

espectadores. Uma coincidência curiosa, a qual voltarei mais à frente.  

 

Figura 2 - Cena do filme A chegada do Trem a Estação (Irmãos Lumière, 1985) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar de alguns pesquisadores terem dúvidas sobre a reação da plateia nessa 

exibição, Luiz Nazário escreve: 
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(…) existe um texto da época, do escritor Maximo Gorki, que descreve a 
sensação que ele experimentou: “Surge um trem que, tal qual uma flecha, 
mergulha direto sobre o espectador. Cuidado! Ribombando na obscuridade, 
ele se apressa em transformá-lo num saco de pele esfolada, cheio de 
carniça humana e ossos quebrados, e teme-se que ele destrua esta sala, 
esta casa onde abundam o vício, as mulheres e a música, onde o vinho 
corre em torrentes, só deixando atrás dele ruínas e poeira. Mas, na 
realidade, não passa de um trem fantasma. (Nazário, 1999, p. 19) 

 

Assustador ou não, por meio dos irmãos Louis e Auguste Lumière, o cinema surgia 

como uma técnica para reprodução da realidade – esta ideia ganhará novas leituras 

no decorrer dos anos. Em sua criação, o cinema foi construído a partir do da 

evolução do dispositivo fotográfico e da perspectiva ora teatral, isto é, a posição do 

projetor repetia a posição da câmera na sua relação com o fotografado e o que era 

encenado repetia uma situação teatralizada, fixando o espectador no espaço entre a 

tela e projetor, ora em perspectivas diagonais, que desacostumava o olhar do 

espectador da linguagem teatral e, pouco a pouco, vai transformando o cinema num 

meio que traz interpretações da realidade. Isso porque o cinema não servia apenas 

como um retrato do real, mas também e, principalmente, para trazer diferentes 

visões sobre o real e dar vida àquilo que só existe no campo da imaginação, dos 

sonhos e, no caso desse memorial, dos pesadelos! 

 

Assim, rapidamente, o cinema foi ganhando espaço na sociedade como uma forma 

de entretenimento, reflexão e também de arte. Um dos principais responsáveis por 

fazer o cinema afirmar-se enquanto arte foi o mágico e empresário teatral Georges 

Méliès. Podemos afirmar que Méliès ajudou a desenvolver o que chamamos hoje do 

“fazer cinema”: os estúdios, os gêneros cinematográficos, os roteiros, as técnicas 

mecânicas e químicas, os efeitos especiais. Durante sua trajetória profissional, 

também foi distribuidor de mais de 500 filmes entre os anos de 1896 e 1912. Em 

quase vinte anos, Méliès se debruçou sobre o mundo da fantasia e dos truques 

cinematográficos.  

 
Nesse universo, predomina a fantasia masculina de mulheres que tomam a 
forma de objetos ou de objetos que tomam a forma de mulheres – 
mulheres-borboletas, mulheres-leques, mulheres-estrelas, mulheres-
cometas. E, sobretudo, reina a figura do demônio – sedutor frequentemente 
interpretado pelo próprio Méliès. (Nazário, 1999, p.26) 
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Lembram da coincidência do nascimento do cinema ser relacionado com o medo? 

Não é muito bem uma coincidência: se o cinema começava a extrapolar as 

narrativas reais/documentais então, os sonhos – e os pesadelos! -, de seus 

realizadores iam ganhando cada vez mais espaço na produção cinematográfica. E é 

com Méliès que vem uma das primeiras narrativas cinematográficas com elementos 

de terror, o curta Le Manoir du Diable (1896).  

 
Figura 3 – Cena do filme Le Manoir du Diable (1986) 

 
 

Suas obras, construídas com doses de criatividade e experimentalismo, nos levaram 

a cenários e contextos divertidos e assustadores (algo que deve ser interpretado 

sempre com o freio temporal para não cair num anacronismo). Foram filmes como 

Le cabinet de Méphistophélès (1987), O Diabo no Convento (1899), Barba-Azul 

(1901), O Monstro (1903) e As Quatrocentas Farsas do Diabo (1906) que levaram 

ao público, nesse primeiro momento, algumas breves experiências de terror. 

 

Sua contribuição para a sétima arte é essencial, porque ele abre à cinematografia, 

então nascente e quase exclusivamente documentária, as portas do sonho, da 

magia, da ficção. Entretanto, “sua câmera dá sempre o ponto de vista do 

espectador: é fixa, não multiplica as perspectivas, enquadrando o atores como se 

eles se concentrassem num palco (...)”. (Nazário, 1999, p.26). 
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Com o desenvolvimento da linguagem cinematográfica, segundo Nazário (1999), as 

películas dele foram se tornando antiquadas e pouco a pouco ele ia sendo 

esquecido. Acabou a vida pobre porém reverenciado e homenageado pelas suas 

contribuições para a História do Cinema.  

Figura 4 - Cena de A Viagem à Lua (Georges Mélies, 1902) 

 
 

O aprimoramento técnico do Cinema e de sua linguagem seguia a passos largos. 

Em 1903, o diretor Edwin S. Porter filmou nos Estados Unidos o filme O Grande 

Roubo de Trem (Porter, 1903). Filmando em diversos planos, para dar dinâmica à 

película,  Porter faz com que a montagem comece a ganhar espaço como um 

grande aliada na construção da narrativa. A narrativa começa a ter uma importância 

maior com o surgimento dos nickelodeons (cinemas que custavam um níquel a seus 

frequentadores), em meados da década de 1900, nos Estados Unidos. O sucesso 

dos nickelodeons, principalmente devido ao seu baixo custo, conduziu o cinema a 

uma nova etapa, que visava suprir uma demanda crescente de procura por filmes e, 

em contrapartida, construir um enredo para as imagens focando nos aspectos 

narrativos e não tanto ilustrativos. 
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Figura 5 - Cena do filme O Grande Roubo de Trem (Porter, 1903) 

 
Entre 1908 e 1914, o americano David Wark Griffith, ou simplesmente D. W. Griffith 

como ficou conhecido,  realizou mais de 500 filmes curtas de diversos gêneros para 

a produtora Biograph. Nesse período, fez experiências de linguagem que depois se 

tornariam usuais, ampliando a “expressividade” e a mobilidade da câmera e a 

montagem do filme: a montagem paralela (duas ações simultâneas que convergem 

para o mesmo ponto), a fragmentação dos planos (do plano geral ao close-up). E, 

para reunir todo o material filmado de forma coerente, empregava a decupagem 

clássica, que é caracterizada, para Ismail Xavier,  

 
(...) pelo seu caráter de sistema cuidadosamente elaborado, de repertório 
lentamente sedimentado na evolução histórica, de modo a resultar num 
aparato de procedimentos precisamente adotados para extrair o máximo 
rendimento dos efeitos da montagem e, ao mesmo tempo, torna-la invisível. 
(Xavier, 2005, p.32) 

 

Griffith é considerado o primeiro grande sistematizador, se tornando o modelo a ser 

seguido pelos cineastas. Entre suas grandes contribuições à linguagem 

cinematográfica está o seu filme O Nascimento de uma Nação (Griffith, 1915). O 

filme é tido como referência pelos mais distintos diretores-teóricos, do soviético 

Sergei Eisenstein ao alemão F.W. Murnau e ao brasileiro Glauber Rocha, todos eles 

ressaltando os avanços técnicos dessa obra de Griffith. Morettin afirma que, 

 
(...) o filme representou a consolidação da linguagem denominada como 
cinema narrativo clássico. Esse processo de uniformização estética a partir 
dos Estados Unidos foi, de certa maneira, facilitado pelo domínio exercido 
pelos norte-americanos no mercado cinematográfico mundial, decorrente, 
por sua vez, da sua vitória na Primeira Guerra, fato que lhes permitiu a 
consolidação de seu poderio econômico. (Morettin, 2011, p. 199) 
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Seu impacto foi enorme tanto social como culturalmente. Um ano após a primeira 

Grande Guerra, 1915, Griffith nos mostra uma “ideia” de nação. Esta época, marca o 

crescimento das atividades da Ku Klux Klan no Sul dos Estados Unidos, uma 

associação branca de combate violento a qualquer tentativa negra de exercer seus 

direitos. Contudo, seria um reducionismo encarar a ideia de nação de Griffith como o 

pensamento geral de toda sociedade.  

 

O filme é um olhar sobre o meio social imbuído de pressupostos e preconceitos 

ligados àqueles que o criaram. E Griffith, no caso, é do Sul dos EUA, seu pai faliu 

após a Guerra de Secessão, além dele ser evidentemente apegado a valores 

protestantes. Talvez isso explique o ressentimento contra o Norte que ele mostra no 

filme. O Nascimento de uma Nação é um filme que retrata a realidade da época de 

sua filmagem e exibição uma vez que legitima o racismo do Estado transformando 

os negros historicamente em inimigos da nação.  

 

Não fosse sua inegável importância para a linguagem do cinema, esse clássico O 

Nascimento de uma Nação já teria sido excomungado pela vergonhosa e racista 

retratação dos negros no filme, o uso de black face (atores brancos pintados como 

negros) e a exaltação da Klu Klux Klan.  

 
Figura 6 - Cena do filme O Nascimento de uma Nação (D. W. Griffith, 1916) 
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Um outro grande sucesso de Griffith foi Intolerância (1916), uma ode contra as 

barbáries do entreguerras. Sobre Griffith, um dos mais importantes cineastas e 

estudiosos do cinema escreveu: 

 
Para entender Griffith, deve-se visualizar uns Estados Unidos composto de 
mais do que visões de automóveis velozes, trens aerodinâmicos, fios de 
telégrafo, inexoráveis correias de transmissão. É-se obrigado a 
compreender este segundo rosto dos Estados Unidos também – os Estados 
Unidos tradicionais, patriarcais, provincianos. (Eisenstein, 2002, p. 178). 

 

Apesar da grande contribuição do cinema americano no desenvolvimento da 

linguagem cinematográfica, é na Europa que temos os grandes norteadores 

estilísticos da Era Silenciosa: a Montagem Construtivista Soviética, o Surrealismo, o 

Impressionismo Francês e o Expressionismo Alemão.  
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1.2 OS QUATRO PILARES SILENCIOSOS 

 

Na História do Cinema, poucos deixaram uma fortuna crítica e impacto nas 

realizações de várias gerações de cineastas como o soviético Sergei Eisenstein. 

Conhecido pelo valor estético e político além de contribuição à teoria da montagem 

cinematográfica, Eisenstein pensava, sobretudo, a linguagem e o papel do cinema 

na condução da vida social moderna. Em sua filmografia, podemos destacar o 

interesse pela pesquisa formal, estruturada pelo uso experimental da fotografia, pela 

articulação dos planos e ângulos, pelo jogo descontínuo do ritmo do filme e por nova 

dramaturgia, atenta ao valor do gesto e emoção do ator na composição da cena. A 

Greve (1924), O Encouraçado Potemkin (1925-26) e Outubro (1927) são parte de 

uma filmografia extensa, de uma produção artística singular. 

 

Figura 7 - Cena do filme O Encouraçado Potemkin (Eisenstein,1925-26) 

 
 

Eisenstein colocava o cinema figurando no mais alto posto do panteão das artes. 

Entretanto, Eisenstein não trata de valorizar o cinema em si como “a mais 

surpreendente das artes”, defendia, sobretudo, o cinema soviético. 

 
Como uma arte genuinamente maior, o cinema é único porque, no sentido 
pleno do termo, é um filho do socialismo. As outras artes têm séculos de 
tradição atrás de si. Os anos cobertos por toda a história da cinematografia 
são menos do que os séculos durante os quais as outras artes se 
desenvolveram. Porém, mais essencial é que o cinema como uma arte em 
geral e, além disso, como uma arte não apenas igual, mas em muitos 
aspectos superior às suas artes companheiras, começou a ser considerado 
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seriamente apenas com o início da cinematografia socialista. (Eisenstein, 
2002, p. 160) 

  

Impulsionado pela revolução e as vanguardas artísticas, no caso, mais precisamente 

pelo Construtivismo, o cinema soviético reconhecia na imagem seu alto poder 

expressivo, de exposição e comunicativo. Os cineastas soviéticos da década de 20 

reconheceram nos filmes produzidos nos EUA, que a montagem era um recurso 

eficiente para produzir um espaço e tempo verossímil, mesmo que a continuidade 

espaço-temporal nunca tenha existido. Porém é importante salientar a importância e 

contribuição de outros cineastas soviéticos a denominada “Montagem Construtivista 

Soviética”. Lev Vladimirovitch Kuleshov, cineasta soviético e teórico do cinema, foi 

um dos primeiros a ressaltar o valor do ritmo e combinação dos planos por 

intermédio de uma montagem fílmica que se coloca invisível aos olhos do 

espectador, exemplificado em seu “efeito Kuleshov“.  

Figura 8 - Cena ilustrativa do Efeito Kuleshov 

 
 

Outro contemporâneo, o cineasta Vsevolod Pudovkin também destacou a montagem 

em sua filmografia. Muito mais relacionado ao pensamento de Eisenstein, privilegiou 

um método de construção fílmica e de representação dramatúrgica orientado à 

tomada de consciência humana e a consciência presente  da personagem.  
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Ainda em seus primeiros anos e sem som, o cinema ia moldando a sua forma e 

linguagem. Uma necessidade apontada por Eisenstein: 

 
Mas por que o cinema deveria seguir as formas do teatro e da pintura em 
vez da metodologia de linguagem que permite que conceitos 
completamente novos de ideias nasçam da combinação de duas 
denotações concretas de dois objetos concretos? A linguagem está muito 
mais próxima do cinema do que a pintura. Por exemplo, na pintura a forma 
nasce dos elementos abstratos de linha e cor, enquanto no cinema a 
concretude material da imagem dentro do quadro apresenta – como um 
elemento – a maior dificuldade de manipulação. (Eisenstein, 2002, p. 66). 

 

A reflexão sobre a linguem cinematográfica, sua narrativa, estética e fruição, não se 

restringia aos soviéticos. Em paralelo e, também, como uma resposta aos 

americanos e seu cinema narrativo clássico e aos estudos construtivistas de 

Eisenstein e seus pares da ex-URSS, se desenvolve no restante da Europa, nesse 

período, uma série de teorias vanguardistas que procuram legitimar o cinema como 

um meio artístico.  

 

Os teóricos franceses, por exemplo, criaram algumas categorias com o objetivo de 

tentar agrupar essas produções. A primeira delas é a vanguarda impressionista, que 

ganhou força na França. O termo “Impressionismo” é, primeiramente, aplicado um 

movimento estético da pintura. Radicais à sua época, os impressionistas violaram as 

regras da pintura acadêmica: criavam pinturas com pinceladas livres, excluindo, 

assim, as linhas e os contornos; também usaram cenas realistas da vida moderna 

como tema e que eram, na maioria das vezes, pintadas ao ar livre.  
 

Os filmes frutos do Impressionismo Francês não só abriram caminho para a 

experimentação e para a crítica artística, como também influenciaram toda uma 

audiência receptora, que passa a compreender a experiência cinematográfica de 

uma nova forma. Os principais diretores do movimento impressionista do cinema 

francês, Louis Delluc, Marcel L’Herbier, Jean Epstein, Abel Gance e Germaine Dulac 

têm esse título por terem lançado as principais obras da época e, principalmente, por 

terem feito pesquisas que possibilitaram inovações no campo visual.  
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Figura 9 - Cena do filme El Dourado (Marcel L’Herbier, 1921) 

 
 

As pesquisas e experimentos dos impressionistas levaram a uma evolução técnica 

inédita e, consequentemente, a novas formas técnico-estilísticas. No cinema 

impressionista a narratividade do filme é somente anunciada, pois a compreensão 

do roteiro não é o objetivo do autor, mas sim o entendimento da carga emocional da 

história – o que é atingido a partir da montagem dos fluxos de imagem, das 

composições de cena e enquadramentos, que privilegiam as luzes e os ritmos. As 

imagens são montadas e orquestradas de modo a emitir um sentido que não é 

identificado a partir da racionalidade, mas do sentimento. No capítulo dedicado ao 

Impressionismo Francês escrito por Fernanda A. C. Martins do livro A História do 

Cinema Mundial, ela cita David Bordwell para entendermos melhor a vanguarda: 

 
(…)  os impressionistas se interessaram notadamente pelo trabalho com a 
câmera e pela montagem acelerada. Outros traços distintivos desses filmes 
residem, ainda, na mise-en-scène (iluminação, filmagens em locações 
externas ou em cenários modernistas). Para Bordwell, todos os recursos 
funcionam de modo a expressar a subjetividade dos personagens. Se é 
verdade que tais procedimentos fílmicos que focalizam o universo interior e 
psicológico dos personagens se manifestam noutros cinemas mudos 
nacionais, para Bordwell os impressionistas foram muito mais longe nessa 
direção. (Martins in Mascarello, 2006, p. 99) 

 

A outra vanguarda é o Surrealismo. As afinidades entre o Surrealismo e o cinema 

foram notadas desde o início do movimento surrealista, por volta da década de 

1920, já que, a indústria cinematográfica nascente era, por definição, experimental. 
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Os processos objetivos e técnicos do cinema compartilhavam afinidades com o 

projeto surrealista de desmontar a realidade em uma multiplicidade de imagens e 

depois remontá-las para alcançar um maravilhoso “mundo onírico” que recriava a 

realidade e capturava a consciência das audiências de massa.  

 

A partir da década de 1930, cineastas de vanguarda, comerciais e experimentais, 

continuaram a produzir filmes que, de um modo ou de outro, passaram a ser 

criticamente reconhecidos como surrealistas. No entanto, ao contrário da poesia, 

ficção, pintura, fotografia e colagem, o cinema nunca se tornou um meio dominante 

de arte surrealista. Consequentemente, os estudos sobre surrealismo e filmes são 

extremamente variados, tendo se desenvolvido em etapas e se movimentado em 

múltiplas direções. Por um lado, podemos analisar o cinema, tanto filmes populares 

quanto produções de vanguarda, através de escritos de surrealistas principalmente 

franceses. Uma segunda abordagem de estudos sobre cinema focou-se em um 

corpo canônico de filmes, diretores e cenários surrealistas. Em seu capítulo no livro 

A História do Cinema Mundial, Eduardo Penuela Canizal descreve: 

 
Os filmes propriamente surrealistas da década de 1920 apresentam com 
diferentes graus de intensidade a particularidade de não terem sido 
estruturados de acordo com as normas dos relatos lineares. A esse 
respeito, o mais radical, sem dúvida, é Um cão andaluz (1929), pois, nele, 
as ações imitam de maneira persistente o fluxo desconexo dos sonhos e, 
por meio desse recurso, dilui-se o princípio da continuidade espaço-
temporal, fundamental nas diferentes teorias da montagem e, em especial, 
das teorias de vanguarda marcadas pela Revolução Russa (1905 e 1917) - 
construtivismo, maquinismo e futurismo -, sem que isso signifique que os 
experimentos de cineastas como Vertov, Kulechov e Eisenstein passassem 
despercebidos. (Canizal in Mascarello, 2006, p. 150) 

 

Não tem como falar de Surrealismo no cinema, sem mencionar Um Cão Andaluz 

(1929), dirigido por Luiz Buñuel, que também escreveu o roteiro, em parceria com 

Salvador Dalí. Buñuel acreditava que se pode ocultar a contaminação literária que 

assombra o cinema através da infusão do processo cinematográfico, pela 

experiência do sonho. Este filme funciona imediatamente para minar a relação de 

confiança do espectador que está familiarizado com uma forma de entendimento 

mais clássica, a fim de prepará-lo para novas formas de compreender o mundo, ou 

seja, as formas pelas quais os artistas surreais perceber a mundo e, por isso, Buñuel 

exigiu uma nova forma de “visão” surreal. 
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Figura 10 - Cena do filme Um Cão Andaluz (Buñuel, 1929) 

 
 

O fato é que o cinema, antes do advento sonoro, surge evocando uma nova forma 

de comunicação, por isso traz dentro de si uma nova linguagem que vai delinear ao 

poucos toda estética de uma cultura nos anos seguintes ao seu aparecimento. 

Devido à ausência de som, o meio cinematográfico da época obrigava os atores a 

uma pantomima para expressar seus sentimentos, e esse gestual exagerado, 

excessivo, transbordante, tornava todo personagem, mesmo os mais dramáticos, em 

ridículos; criaturas espectrais de um mundo de fantasia. Um contexto importante que 

nos leva a última – e mais interessante, para os propósitos do produto que está em 

questão neste memorial - das vanguardas – que compõe os pilares da Era 

Silenciosa do cinema: o Expressionismo Alemão.  

 

1.3 O EXPRESSIONISMO ALEMÃO 

 

Como as demais vanguardas já comentadas, o conjunto de filmes que se tornou 

conhecido como parte do Expressionismo alemão se desenvolveu em um momento 

pós-primeira guerra mundial, quando a Europa passava por uma onda de 

industrialização e tentava uma recuperação social, cultural e econômica da 

devastação causada pelas batalhas em seu território. Seu início foi marcado pelo 

desamparo e o medo da sociedade que passara, recentemente, pelo processo de 
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unificação da Alemanha, mas que ainda era por este motivo atrasada 

industrialmente. 

 

Não só ocorriam mudanças políticas e econômicas, mas também intelectuais e 

culturais: foram rompidas as crenças religiosas – principalmente a católica – e a 

existência de um Deus já não mais era incontestável, aumentando ainda mais os 

questionamentos acerca dos mistérios da vida e da morte. O homem agora era 

responsável por si próprio e por seu futuro; a vida após a morte já não era certa. 

Foram tais incertezas que resultaram no medo, na angústia, na solidão, nos 

sentimentos mais sombrios que uma sociedade inteira poderia sentir. Laura Cánepa 

em A História do Cinema Mundial observa:  

 
Refletindo de maneira particularmente intensa o ambiente europeu da 
segunda metade do século XIX, a cultura alemã do Segundo Império (1871- 
1918) foi dominada por uma pequena e influente classe burguesa intelectual 
que defendia a emancipação individual contra os cânones clássicos. Era o 
início do modernismo alemão, representado pela filosofia de Nietzsche, pela 
"dramaturgia do ego" de August Strindberg, pela música atonal de Arnold 
Schõenberg, pela descoberta do inconsciente por Sigmund Freud, pelas 
pesquisas de Max Planck e Albert Einstein sobre a mecânica quântica e por 
várias outras novidades, entre elas um movimento radical nas artes 
plásticas e na poesia, que mais tarde ficaria conhecido como 
Expressionismo. (Cánepa in Mascarello, 2006, p. 56) 

 

O Expressionismo teve como herança cultural o impressionismo do século anterior. 

Foi um movimento de espírito e da alma, tal qual o Romantismo Alemão, que 

procurou se opor ao objetivismo naturalista, ao racionalismo capitalista burguês. O 

que importa é a expressão do mundo interior do artista. Ao Expressionismo 

interessam as sensações provocadas no artista tanto por fatos internos quanto 

externos. 

 

Desde o fim do século XIX, o Expressionismo já vinha sendo mostrado por artistas 

plásticos da Alemanha em suas pinturas. O principal precursor deste movimento foi 

o pintor holandês, Vincent Van Gogh, que, com seu estilo único, já manifestava, 

através de sua arte, os primeiros sinais do Expressionismo. Ele serviu como fonte de 

inspiração para outros pintores. Edward Munch também é considerado um precursor 

deste movimento, por conter em suas obras características expressionistas.  
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Figura 11 - O Grito (Edvard Munch, 1893) 

 
 

Assim, o Expressionismo Alemão – que nunca se autodeclarou como vanguarda ou 

movimento naquela época-, nasceu na década de 1920 naquele país em diálogo 

com o Impressionismo, que trouxe a arte realista ao mundo. Se o Impressionismo 

buscava um cinema autônomo, singular, “puro”, o Expressionismo era o contrário; 

utilizava subterfúgios do teatro e das artes plásticas, por exemplo, para contar suas 

histórias. A Primeira Guerra Mundial acabou, mas aqueles que voltaram trouxeram 

de volta a Guerra dentro deles. O Expressionismo permitia aos artistas explorar 

temas como a loucura, a traição e a morte sem serem evidentes. 

 

O Expressionismo tocou muitos aspectos da vida nos anos 20, da arquitetura à 

dança, da pintura à escultura e, talvez, de forma mais memorável, em uma nova 

forma de arte que estava surgindo na América e na Europa: o cinema. Os filmes 

começaram a parecer diferentes. O que hoje se denomina Design de Produção2 que 

_______________  
 
2 O termo production design (design de produção) parece ter começado a ser usado desde a 
emergência do produtor independente-diretor, equivalentes (vis a vis) ao produtor e o staff director 
das companhias majors, ou seja, desde a decadência do cinema clássico, do sistema dos estúdios, e 
a irrupção das influências do cinema moderno e de arte em Hollywood, que começam a serem 
incorporadas pelo cinema americano como o maneirismo da obrigação do diretor ter um estilo [...] A 
utilização do termo coincide com a busca de um estilo distintivo do diretor independente, de uma 
abordagem visual a um roteiro que mostrará o resultado de um time específico. (Baptista, 2008, p. 
116). 
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compreende a Direção de Arte, a Cenografia, o Figurino e a Maquiagem, tem uma 

importância inédita no cinema do Expressionismo Alemão. Os projetos estéticos e 

estilísticos se tornavam cada vez mais ambiciosos, fazendo uso de formas 

geométricas agudas, linhas desbalanceadas e ângulos. As sombras eram 

frequentemente pintadas em pisos, tetos e paredes. Todos esses esforços estavam 

lá para expressar emoções internas e também pontuá-las. Se o realismo 

apresentava a vida como quadrada e dentro da moldura, os cineastas 

expressionistas queriam linhas nítidas que se libertassem do olho da câmera. O 

Expressionismo era inquietante e imprevisível, como a própria vida. 

 

Dessa forma, o Expressionismo buscava mais uma reconfiguração estética 

enquanto que as outras vanguardas já citadas, almejavam uma experimentação de 

uma narrativa anticomercial e contra os padrões convencionais clássicos 

estabelecidos por Griffith. O que diferencia O Nascimento de uma Nação de O 

Gabinete do Doutor Caligari (1920), é a plasticidade da imagem. Ambos os filmes 

são realizados em cima dos cânones do cinema clássico que, de uma forma ou de 

outra, predominam até hoje. O grande diferencial é a forma pela qual o filme alemão 

trabalha sua estética, utilizando o cenário para expressar a dramaticidade e, com 

isso, incorporando o espaço na ação de forma altamente funcional. Sobre o filme, 

Nazário escreve: 
Os cenógrafos imaginaram, a princípio, uma decoração tridimensional mas, 
preocupados com o orçamento, Pommer e Wiener sugeriram que pintassem 
os ambientes, o que acabou por radicalizar ainda mais o décor. [...] O Jogo 
de atores integra-se à decoração, integrada à maquilagem e ao vestuário, 
integrados, por sua vez, à iluminação e aos cenários, num conjunto plástico 
e deformado, como se a pintura expressionista tomasse vida e se movesse. 
Esta estilização de todos os elementos dramáticos do filme será designada 
desde então, por caligarismo – Expressionismo cinematográfico levado às 
ultimas consequências. (Nazário, 1999, p. 160) 
 

O Expressionismo Alemão prega uma representação transformada pelos sentidos; 

uma visão das coisas não como são, pura e simplesmente. Cenários, objetos e até 

os personagens adquirem novos significados, tendo sua aparência física modificada. 

Não é exagero dizer que o cinema nasceu com o medo e não foge dele ao ser 

representado no Expressionismo Alemão. O cinema que nasceu como técnica da 

reprodução da realidade se transforma em um meio que busca interpretações da 

realidade e artes de expressão. Isso, porque o cinema não se furta em ser apenas 

um “espelho” do real, mas principalmente para trazer diferentes visões sobre o real e 
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dar vida àquilo que só existe no campo da imaginação. E isso é o que me 

interessará nas próximas páginas. Portanto, não vou aqui me aprofundar no 

Expressionismo, apesar dele ser um dos norteadores da Mostra. No próximo 

capítulo dedicado a pré-produção, produção e pós-produção da Mostra, trarei mais 

informações sobre o ele e também as motivações pela escolha do medo e, por 

conseguinte, dessa vanguarda para homenagear nessa edição-piloto. 
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2 A MOSTRA 

2.1 O PROJETO 

 
Numa época em que somos tomados por tantas formas de tecnologia, o cinema se 

torna um ícone de efeitos especiais e do alcance que o homem tem sobre a 

tecnologia aplicada ao audiovisual, sobretudo em desenho animado e efeitos 3D. 

Nesse contexto a Mostra Ohhh, o horror!!! O Medo no Cinema Silencioso surge 

como um espaço de apreciação de filmes da Era Silenciosa. 

 

O objetivo da Mostra é que retomemos essa modalidade de leitura sobre o 

audiovisual, nos possibilitando reviver essa experiência de troca com filmes 

consagrados do cinema silencioso. A provocação de potencialidades imaginativas 

criada por esse projeto se torna importante a partir do momento que nos 

desacostuma em estar sempre enriquecido de todos os recursos que não estimulam 

nossa participação pessoal e nos convida para essa nova proposta de vivência 

debruçada sobre os primórdios do audiovisual, trazendo novos olhares sobre a 

imagem cinematográfica. 

 

Dessa forma, acredito que a realização desse projeto trouxe para os espectadores a 

experiência e a ressignificação do antigo, tirando de cada um dos filmes o melhor 

que nos pode oferecer aliado não apenas à evolução tecnológica, mas a reutilização 

de recursos que estimulam e promovem o enriquecimento individual e coletivo por 

meio de ações que nos estimulem a ler, interpretar e recriar. 

 

Quero assim, colocar Salvador em sintonia com o que vem acontecendo mundo 

afora e, por conseguinte, apresentar um pouco da História do Cinema, 

homenageando, nessa primeira edição, o Expressionismo Alemão. E porque eu 

escolhi o Expressionismo? Porque eu me apaixonei por Design de Produção e 

Direção de Arte após assistir O Gabinete do Doutor Caligari (Robert Wiene,1920). 

Essa é, talvez, uma das primeiras lembranças que tenho de encantamento com a 

sétima arte.  

Vale lembrar que O Gabinete do Doutor Caligari é considerado o marco do 

Expressionismo; o que foi iniciado por Caligari foi seguido em maior ou menor grau 
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por uma série de produções do período, dentre elas Nosferatu (1922) de F. W. 

Murnau e Raskolnikow (1923) de Robert Wiene. Segundo Laura Cánepa:  

 
Se nenhum deles se comprometeria tão cabalmente com o caráter formal 
do estilo, a marca de Caligari persistiria na expressividade dos cenários, no 
tratamento mágico da luz e na morbidez dos temas – características que 
ganharam a qualificação genérica de “expressionistas” e começariam a 
entrar em declínio por volta de 1924 (Cánepa in Mascarello, 2006, p.69).  

 

Cánepa ainda destaca que os elementos que caracterizam o Expressionismo estão 

organizados segundo algumas estratégias específicas: 

 

1. Composição (cenografia, fotografia e mis-en-scène); 

2. Temática recorrente (tipologia de personagens e de situações dramáticas);  

3. Estrutura narrativa (modo de contar histórias e de organizar os fatos).  

 

Destas categorias elencadas por Cánepa, a que me interessou mais foi a 

composição, por se ligar diretamente à questão imagética dessa vanguarda. Cánepa 

cita Luis Nazário para sua definição da composição no Expressionismo Alemão: 

 
Os filmes feitos depois de Caligari apresentavam uma junção única de 
diferentes aspectos ligados à mis-en-scène (luz, decoração, arquitetura, 
distribuição das figuras e sua organização em cena), que resultava numa 
ênfase na composição, reforçada por maquiagem e figurino estilizados. 
Nesses filmes, personagens e objetos se transformavam em símbolos de 
um drama eminentemente plástico, causando, às vezes, a impressão de 
que uma pintura expressionista havia adquirido vida e começado a se 
mover – efeito que chegou a receber o apelido de caligarismo (Cánepa in 
Mascarello, 2006, p.70). 

 

A estética de terror sempre me atraiu; com seu uso de sombras e contrastes, 

cenários, maquiagens e figurinos exagerados, além de histórias abordando temas 

inquietantes, o cinema mudo alemão dos anos 1920 se tornou uma referência 

plástica para mim e norteou, de forma consciente ou não, muitas escolhas 

acadêmicas, profissionais e pessoais. 

 

O nome da Mostra reflete isso: Ohhh, o horror!!!, foi um nome que surgiu para 

sintetizar o interesse do Expressionismo Alemão pelos monstros, pela loucura e pelo 

mal. Luiz Nazário em As Sombras Móveis nos apresenta um pouco sobre as 

predileções temáticas dessa vanguarda, “O Expressionismo mostra-se obcecado 
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pelo Mal, em suas diversas gradações: o criminoso, o perverso, o maquiavélico, o 

demoníaco, o monstruoso, o sobrenatural” (Nazário, 1999, p. 193).  

 

A seguir, estruturo esse capítulo como se fosse um projeto cultural submetido à 

apreciação de algum edital e/ou lei de incentico, acrescentado, em detalhes, os 

significados e processos de cada tópico. 

 
Período de Realização: 
13 e 14 de novembro de 2018. 

 

2.2 OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GERAL 

 
Realizar a Mostra Ohhh, o horror!!! O Medo no Cinema Silencioso nos dias 13 e 14 

de novembro de 2018, no Auditório da FACOM/UFBA, com a exibição de 05 filmes  

e um debate intitulado “Tela Demoníaca – O Medo no Expressionismo Alemão”. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Realizar 05 sessões de filmes icônicos do Expressionismo Alemão; 

• Realizar o debate “Tela Demoníaca – O Medo no Expressionismo Alemão” 

com os professores Marcelo Ribeiro e Nuno Manna; 

• Promover o Cinema Silencioso; 

• Refletir sobre a história do cinema, particularmente no período que antecede 

o advento do som sincronizado; 

• Discutir o Expressionismo Alemão, reconhecendo as suas referências na 

produção audiovisual atual; 

• Divulgar novas leituras do cinema e audiovisual em Salvador; 

• Promover a democratização do acesso a mostras e festivais com o acesso 

gratuito. 
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2.3 PRÉ-PRODUÇÃO 

 
A fase de pré-produção de uma mostra ou festival de cinema – na verdade de 

qualquer produto cultural -, é crucial. Ela norteia todo o projeto e é base fundamental 

para a execução do mesmo. Uma pré-produção bem feita consegue antecipar 

problemas da fase de produção e, assim, já deixar de sobreaviso os profissionais 

para possíveis adaptações à ideia original.  

 
Elenco abaixo os itens da pré-produção da Mostra, descrevendo detalhadamente o 

que foi feito no processo: 

 

• Levantamento de bibliografia, iconografia e filmografia para desenvolver 
o projeto da Mostra Ohhh, o horror!!! – O Medo no Cinema Silencioso. 
 
Esse passo foi o ponto de partida. Após definir que seria uma mostra de cinema, me 

reuni com o professor Marcelo para levantar bibliografia sobre Cinema Silencioso e 

Expressionismo Alemão. Lendo o material, como disse anteriormente, pude ter 

referenciais de imagens e filmes que me deram embasamento histórico para esse 

texto, a escolha dos filmes e o direcionamento estético do material gráfico. 

 

• Pesquisa e definição do local da Mostra; 
 
Esse momento foi o mais demorado. Primeiramente queria realizar a Mostra no 

auditório do Goethe Institut – Salvador Bahia, nosso ICBA. Porém aqui em Salvador  

eles não tem estrutura para realizar mostras de cinema em sua sede, então eles 

alugam sala de cinema no Espaço Itaú de Cinema ou a SALADEARTE. Para a 

Mostra Ohhh, o horror!!!, eles não acharam viável essa opção por isso descartei o 

ICBA. 

 

Após a recusa do ICBA, tentei fazer da Sala Walter da Silveira a sede do evento, 

porém o programador deles estava de licença médica e estavam demorando 

bastante para responder; acabei ficando no limite para a execução da Mostra e 

assim, a sala acabou não sendo mais uma opção. 
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O Espaço Itaú de Cinema e a SALADEARTE cobram pauta por sessão, o que não 

era possível pois como disse na apresentação, a ideia inicial era buscar um 

financiamento para a Mostra que, inclusive, teria outro formato justamente para atrair 

público. Então, numa solução deus ex machina – e no final  das contas, óbvia-, o 

Auditório da FACOM/UFBA sediou a Mostra. Digo óbvia porque acredito que se, o 

ponto norteador da minha vida acadêmica era dar retorno para a comunidade que 

estava inserida, nada melhor do que fazer a Mostra no local que possibilitasse que 

discentes e docentes da FACOM e da UFBA tivessem melhor acesso.  

 

• Definição das datas e horário; 
 
Gostaria de ter realizado a Mostra em outubro, porém, por conta dos atrasos na 

definição do espaço, não foi possível. Em acordo com o meu cronograma de entrega 

da versão final desse trabalho e o Auditório da FACOM/UFBA, defini as datas 13 e 

14 de novembro para realizar a Mostra. 

 

• Curadoria dos filmes; 
 
A curadoria dos filmes talvez tenha sido uma das fases mais desafiadoras da 

Mostra. Como sintetizar anos de produção cinematográfica com uma diversidade 

grande de realizadores, histórias e estilos? Pesquisei então sobre o próprio conceito 

de curadoria e o papel do curador nos produtos culturais, para assim nortear e 

justificar as minhas decisões curatoriais. 

 

Desde os anos 1980, cresce exponencialmente o uso da palavra “curadoria”. Ela é 

utilizada no senso comum como sinônimo de alguém que faz uma seleção 

especializada e por isso é detentora de uma voz de poder. Entretanto, o papel do 

curador não se restringe a uma simples escolha de qual obra de arte é mais 

interessante ou importante; a curadoria em artes envolve muitas outras funções,  

complexidades e procedimentos. 
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Dentre alguns procedimentos posso citar: a relação entre curadoria e reconstrução 

do discurso histórico; a “espacialização” do pensamento curatorial; e a relação entre 

curadoria e partilha, que diz respeito a práticas discursivas que atravessam umas às 

outras, conectando processos de produção e de recepção. Sheila Lerner, curadora 

das duas Bienais Internacionais de São Paulo (1985 e 1987) em entrevista para 

Jardel Dias Cavalcanti3, diz que:  

 
Hoje, para que a curadoria seja um espelho da aventura  criativa, continua 
necessário que qualquer projeto procure ser fiel aos valores nos quais a 
própria arte se origina. Sempre fui adepta de uma posição fenomenológica 
em relação à arte e às instituições que a acolhem. Sempre acreditei que 
para tratar de arte, se deve usar a própria "arte como medida". Continuo 
pensando a mesma coisa. 
 
Portanto, um curador de arte não é e não pode ser apenas um 
"organizador", um jornalista, fotógrafo, artista, arquiteto, nem mesmo um 
historiador. Na minha opinião, este é um trabalho que só deve ser feito por 
um crítico ou por um profissional que possua ou que acumule, além das 
suas atribuições naturais, as prerrogativas críticas ― o que é muito raro, 
pois geralmente estas pessoas não possuem um trabalho reconhecido de 
reflexão sobre a arte. 

 

Ou seja, a curadoria é um campo amplo com diversas possibilidades de 

desdobramentos e articulações. Explicado o conceito, como então, a partir daí, 

definir os filmes?  

 

Feita a revisão bibliográfica, fiz uma seleção de possíveis filmes baseada nos títulos 

que se repetiam como referências sobre cinema silencioso e Expressionismo 

Alemão. Eram filmes estranhos e perturbadores sobre homens insanos, monstros, 

bandidos sádicos, vampiros, lendas mitológicas e sociedades totalitárias. Além dos 

temas, a estética também era radical, com uma fotografia altamente contrastada em 

preto e branco e cenários tortos e bizarros que refletiam a confusão mental dos 

personagens. Como a estética expressionista é um dos meus principais interesses, 

os filmes selecionados apresentam um design de produção bem marcado e 

diferenciado entre si para tentar contemplar a diversidade dentro do Expressionismo 

Alemão. 

 

_______________  
 
3CAVALCANTI.In: 

http://www.digestivocultural.com/entrevistas/entrevista.asp?codigo=43&titulo=Sheila_Leirner. 
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Assistidos e reassistidos, um por um, seguem os cinco filmes escolhidos para a 

Mostra: 

 

Metropolis 
 

Figura 12 - Cena de Metropolis (Fritz Lang, 1927) 

 
 

Metropolis é um filme silencioso alemão, lançado em 1927, apresentando a visão do 

diretor Fritz Lang de uma sombria sociedade futurista. O filme contém algumas das 

imagens mais impressionantes da história do cinema se tornando um dos marcos do 

Expressionismo Alemão. Nele, a grande cidade futurística de Metropolis é habitada 

por duas classes distintas: os industriais ricos que vivem com luxo e abundancia, 

apoiados pelos trabalhadores que vivem sob a cidade e suportam uma existência 

básica de um trabalho árduo. A história diz respeito a um amor proibido entre Freder, 

um jovem da classe industrial, e Maria, uma ativista que prega contra a divisão entre 

as duas classes. Um robô é criado para se parecer com Maria e enganar os 

operários o que culmina em uma revolução que rapidamente significa desastre para 

todos os envolvidos. Apesar dos avanços na tecnologia de filmagem, talvez nenhum 

outro filme ultrapassou Metropolis em termos de impacto no design de produção e é 

considerado um dos principais filmes que representam a estética do Expressionismo 

Alemão. Sua influência pode ser vista em muitos filmes subsequentes de ficção 
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científica até hoje. Os olhos de Lang para cenários grandiosos e efeitos especiais 

resultaram em imagens memoráveis. 
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O Gabinete do Doutor Caligari 
 

Figura 13 - Cena de O Gabinete do Doutor Caligari (Robert Wiene, 1927) 

 
 

O Gabinete do Doutor Caligari é um filme silencioso de terror, lançado em 1920, que 

é amplamente considerado o primeiro filme do Expressionismo Alemão. O enredo 

conta a história do misterioso Doutor Caligari que chega a uma aldeia rural alemã 

com seu companheiro Cesare, um homem em um eterno estado de sono que pode 

ser ordenado a executar os comandos de seu mestre. Uma série de assassinatos 

horríveis levou alguns a acreditar que o médico e seu estranho "assistente" podem 

muito bem ser os culpados. O primeiro filme a utilizar o design de produção com 

tantas distorções e sombras, Caligari é uma obra-chave que reúne e inaugura a 

estética do Expressionismo Alemão na Alemanha pós-Primeira Guerra Mundial. As 

peças bizarras criaram um mundo onírico e macabro que recebeu muitos elogios da 

crítica. Sombras envolvem grande parte da ação, dando uma qualidade de pesadelo 

à história. Caligari deu um impulso gigantesco ao cinema alemão na esteira das 

devastadoras consequências da Primeira Guerra Mundial. A mórbida evocação de 

horror, ameaça e ansiedade e a dramática iluminação sombria e cenários bizarros 

tornaram-se um modelo estilístico de filmes expressionistas posteriores e também 

para os filmes policiais americanos do pós-guerra, conhecidos como film noir. 
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Nosferatu 
 

Figura 14 - Cena de Nosferatu (F. W. Murnau, 1922) 

 
 

Nosferatu é um filme dirigido por F.W. Murnau e um grande clássico do 

Expressionismo Alemão. Apesar de ter sido produzido em 1922, suas imagens de 

horror ainda conseguem nos surpreender e aterrorizar. A atuação de Max Schreck 

como o Conde Orlok, fez com que o mito de que ele era realmente um vampiro 

perdurasse até hoje, o tornando um dos personagens mais assustadores da história 

do cinema. Nosferatu foi o primeiro filme de vampiro do cinema e influencia até hoje 

a representação cinematográfica dos seres da noite a exemplo de que eles podem 

ser mortos pela luz solar.  

 

O filme conta a história do corretor de imóveis Hutter que precisa vender um castelo 

cujo proprietário é o excêntrico conde Graf Orlock. O conde, na verdade, é um 

vampiro milenar que espalha o terror na região de Bremen, na Alemanha e se 

interessa por Ellen, a mulher de Hutter.  

 

Nosferatu foi originalmente concebido para ser uma adaptação direta do Drácula de 

Bram Stoker, mas a viúva de Stoker, que possuía os direitos autorais, não autorizou 

a adaptação. Então, Murnau e sua equipe, mudaram os nomes dos personagens, 

simplificou o enredo e tentou passar Nosferatu como uma história original. Não 

funcionou. A produtora que produziu Nosferatu foi forçada a declarar falência para 
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evitar o pagamento de royalties à propriedade de Bram Stoker por violação de 

direitos autorais. Todas as cópias deste filme deveriam ser destruídas porém como 

muitas já haviam sido distribuídas muitos colecionadores conseguiram guardar até a 

morte da viúva de Stocker. 

 

Ao invés de Conde Drácula, Nosferatu é Conde Orlok, uma das mais fiéis 

representações fílmicas de vampiro. Alto, esguio, esquálido, com orelhas, nariz e 

dentes pontiagudos, Murnau consegue representar com sucesso a figura do 

personagem macabro de Stoker. Na verdade, o horror se transfigura em Nosferatu. 

É a própria representação (e expressão imagética) do Mal e do estranhamento 

sugerido pela figura mítica do vampiro. O conteúdo do Mal se exprime com vigor na 

forma de apresentação do personagem. De fato, nunca o cinema de horror 

conseguiu expressar com tanta fidelidade a dimensão macabra da lenda do vampiro 

como em Nosferatu, de F.W. Murnau. 
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O Homem que Ri 
 

Figura 15 - Cena de O Homem que Ri (Paul Leni, 1928) 

 
 

O Homem que Ri é um dos tesouros finais do Expressionismo Alemão. Conta a 

história de Gwynplaine. Seu pai era um nobre. Órfão quando criança, ele é 

capturado por foras da lei que usam uma faca para esculpir em seu rosto um sorriso 

hediondo. Desfigurado e sozinho, ele resgata uma menina cega, Dae, e juntos eles 

são criados por um produtor de circo. Como adultos, eles protagonizam o show 

secundário do produtor e se apaixonam. Porque ela é cega, ela não sabe sobre seu 

sorriso. 

 

Esta história, ambientada na Inglaterra do século XVII, foi escrita por Victor Hugo e 

transformada num dos últimos (quase) filmes mudos de Paul Leni, o diretor de 

Waxworks (1927) e The Cat and the Canary (1929). ). Leni era um diretor de arte 

que cresceu na Alemanha durante a era do Expressionismo Alemão com seus filmes 

dominados por cenários e personagens distorcidos, ângulos duros, sombras 

profundas, escadarias em movimento. Ele e sua estrela, o grande Conrad Veidt, dois 

refugiados judeus, fizeram o filme para a Universal em Hollywood. 

 

Ao assistir o filme mais de uma vez, o espectador cai em um devaneio, às vezes 

comovido, às vezes divertido, às vezes envolvido de um jeito estranho e onírico. Ao 

não alertar com a lógica da linguagem, os filmes silenciosos podem mais facilmente 
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nos deslizar para as sombras da fantasia. Notável, como um filme como O Homem 

que Ri se recusa a declarar suas intenções, mas se move livremente da ira à 

piedade, do melodrama à verdadeira excitação, dos alegres elementos de horror às 

agitações sombrias do desejo, do riso fácil para algo muito comovente. 

 

O Homem que Ri fala muito sobre a natureza humana, de forma alegórica, com um 

protagonista sem nenhum motivo para sorrir obrigado a sorrir para sempre, faz 

pensar se todos não somos um pouco Gwynplaine, engolindo sapos e sorrindo para 

encarar as injustiças da vida. Essa perspectiva assombra mais do que qualquer 

monstro e inspira, até hoje, criações artísticas ao redor do mundo. 

 

Os criadores de Batman, Bob Kane e Jerry Robinson sempre afirmaram em 

entrevistas e artigos de revistas especializadas que a inspiração na construção da 

estética do célebre arquiinimigo do herói, o Coringa, partiu do personagem 

Gwynplaine, de O Homem que Ri. 
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O Golem 
 

Figura 16 - Cena de O Golem (Paul Wegener  e Karl Boese, 1920) 

 
 

 

O ator e diretor Paul Wegener já havia levado a lenda judia do Golem ao cinema 

duas vezes: em 1915 e 1918 (ambas as versões estão perdidas hoje), mas não 

satisfeito, resolveu tentar uma terceira vez. Dirigido a quatro mãos por Wegener  e 

Karl Boese, a trama de O Golem – Como Veio ao Mundo, ou simplesmente O 

Golem, se situa na cidade de Praga do Século XVI, e acompanha a luta do Rabino 

Loew para proteger o seu povo depois que o sacro imperador romano assina um 

decreto dizendo que os guetos judeus devem ser desocupados. Desesperado, o 

Rabino, com a ajuda de seu assistente, cria um Golem, uma gigantesca figura de 

barro de força sobre humana, que é animada através de magia e alquimia. 

Inicialmente, O Golem deveria proteger os Judeus e mostrar a sua força diante do 

imperador. Mas logo, devido a um fenômeno astrológico, o Golem é influenciado 

pelo demônio Astaroth, voltando-se contra os seus criadores. 

 

A exemplo do marco do Expressionismo Alemão, O Gabinete Do Doutor Caligari, do 

mesmo ano, o roteiro de O Golem, escrito por Henrik Galeen e Paul Wegener (que 

além de escrever e dirigir, interpreta o personagem título), cria um universo de 

personagens exaustos e pessimistas, onde qualquer boa ação ou sentimento nobre 

acaba corrompido. O antissemitismo que tomaria conta da Alemanha parece ser 
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sinalizado de forma extremamente clara aqui, já que o Golem só é criado devido ao 

preconceito existente contra os judeus, que começava a crescer na Alemanha.  

 

• Elaboração da programação da Mostra; 
 

Realizada a curadoria, precisava montar a programação da Mostra. Levei em conta 

a duração de cada filme e o período disponível do Auditório da FACOM/UFBA (13h 

às 19h). 

 

Duração dos filmes: 

 

- Metropolis – 2h e 33 min 

- O Gabinete do Doutor Caligari  - 1h e 16 min 

- Nosferatu – 1h e 34 min 

- O Homem que Ri – 1h e 50 min 

- O Golem – 1h e 31 min 

 

Levei em consideração também os interesses e desdobramentos que o público em 

potencial poderia ter com os filmes, para montar uma programação que fosse 

atrativa. Por exemplo, Metropolis talvez seja um dos filmes mais conhecidos da Era 

Silenciosa como um todo; por isso resolvi que ele seria a abertura. O Gabinete do 

Doutor Caligari é o meu filme preferido, além de ser considerado o filme que 

inaugura o Expressionismo Alemão no cinema, por esse motivo, achei que ele 

estando imediatamente antes do debate, atrairia mais espectadores. O debate, pelo 

tema e pelos professores, achei que seria o ponto alto da Mostra e foi esse o motivo 

que resolvi encerrar o primeiro dia com ele.  

 

O segundo dia começaria com um ícone do cinema de terror, Nosferatu. Até hoje é 

considerado um dos filmes mais aterrorizantes de todos os tempos. Seguindo, O 

Homem que Ri, por seu personagem principal ter servido inspiração para a criação 

do Coringa pelos quadrinistas da DC, Jerry Robinson, Bill Finger e Bob Kane. E, 

para encerrar a Mostra, O Golem, pela sua raridade e contemporaneidade do tema. 
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Programação Final: 

 

Terça - 13/11 
 

13h - Metropolis (Fritz Lang, 1927) 

 

16h - O Gabinete do Doutor Caligari (Robert Wiene, 1920) 

 

17h30 – Debate: A Tela Demoníaca – O Medo no Expressionismo Alemão com o 

profº drº Marcelo Ribeiro e o profº drº Nuno Manna e a mediação feita por mim. 

 

 

Quarta - 14/11 
 

13h - Nosferatu (F.W. Murnau, 1922)  

 

15h - O Homem que Ri (Paul Leni, 1928) 

 

17h – O Golem (Paul Wegener, 1920) 

 

• Aquisição dos filmes da Mostra; 
 

Definido os filmes, busquei as versões mais atualizadas deles (blu-ray ou DVD), 

comprei e fiz uma cópia no formato mp4 pois queria juntar a vinheta que criei com 

um resumo de cada película com o arquivo do filme. Levei esse material em um 

pendrive, além de ter um backup físico com os próprios DVDs e blu-rays, e uma 

outra cópia digital no computador.  

 

• Criação da identidade visual da Mostra; 
 
Explico mais detalhadamente logo abaixo, no item 3.1 DIREÇÃO DE ARTE. 

 

• Preparação das peças gráficas da Mostra;  
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Após a criação da identidade visual, decidi ter apenas duas formas de divulgação 

impressa: cartazes A3 que seriam distribuídos pelos campi da UFBA e “cartazes de 

cinema” no formato 60 x 90cm, que seriam colocados na porta do auditório da 

FACOM no dia do evento. 

 
Figura 17 - Porta do Auditório da FACOM/UFBA com os cartazes 60x90cm 

 
 

• Divulgação da Mostra com cartazes pelos campi da UFBA. 
 
Os cartazes foram distribuídos em todos os campi UFBA na capital. 

 

• Início da Assessoria das Mídias Sociais. 
 
Explico mais detalhadamente logo abaixo, no item 3.2 MÍDIAS SOCIAIS 

 



 

40 
 

2.4 PRODUÇÃO 

 

• Assessoria das Mídias Sociais da Mostra. 
 
Explico mais detalhadamente logo abaixo, no item 3.2 MÍDIAS SOCIAIS. 

 

• Exibição dos filmes; 
 
No dia do evento cheguei mais cedo na UFBA, às 10h, com o pendrive e baixei 

todos os arquivos no computador do Auditório da FACOM/UFBA. Fiz um teste de 

exibição (imagem e áudio) de todas as cópias para verificar se estava travando ou 

com qualquer outro problema para ter tempo hábil para resolver. Todos os filmes e 

vinhetas estavam corretas. As exibições ocorreram sem problemas com as mídias 

nem com atrasos. 

 

Tivemos uma média de 12 pessoas por sessão. 

 

• Realização do debate Tela Demoníaca – O Medo no Expressionismo 
Alemão; 
 
O debate aconteceu às 17h30 no Auditório da FACOM, com os professores Marcelo 

Ribeiro e Nuno Manna e transcorreu normalmente. Tivemos cerca de 15 pessoas, o 

que é bem menos do que eu esperava. Não sei se o fato da Mostra acontecer em 

uma semana de feriado (15 de novembro) possa ter contribuído para a baixa adesão 

do público ao evento ou se o tema em si não é atrativo. 
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Figura 18 - Imagem do debate com os professores Marcelo Ribeiro e Nuno Manna e eu 

 
 

Figura 19 - Imagem dos professores Marcelo Ribeiro e Nuno Manna e eu 
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2.5 PÓS-PRODUÇÃO 

 

• Desprodução do local de realização; 
 
Como desprodução do espaço, apenas exclui os arquivos do computador do 

Auditório da FACOM e reorganizei as mesas e cadeiras que estavam no palco. Além 

disso, retirei os cartazes que estavam na porta  do Auditório. 

 

• Análise e avaliação dos resultados do projeto. 
 
Explico mais detalhadamente logo abaixo, no capítulo destinado às considerações 

finais. 
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3 DIVULGAÇÃO 

3.1 DIREÇÃO DE ARTE 

 
Todas as pesquisas de bibliografia, iconografia e filmografia, principalmente sobre o 

Expressionismo Alemão, me deram subsídios para pensar o design gráfico e digital 

da Mostra. E por que isso é importante? Vivemos atualmente numa sociedade 

extremamente imagética, que o visual desperta ou não – em segundos-, o interesse 

das pessoas. O design me permitiu transformar todos os conceitos em uma imagem 

na qual busquei sintetizar toda a proposta da Mostra. Então, o que é design? 

 
"(...) na palavra design encontra-se o latim signum que designa indício, 
sinal, representação e mais a preposição de que rege, na declinação latina, 
o caso ablativo e quer dizer segundo, conforme, a respeito de, saído de, 
segundo um modelo, ou seja, designa origem; portanto 'de-sign' supõe um 
significado que ocorre com respeito a, ou conforme um sinal, um indício, 
uma representação" (Ferrara, 2002, p.52). 

 

Dentre as escolas e movimentos dentro do Design, escolhi o Minimalismo e, por 

conseguinte, o flat design para desenvolver a identidade visual da Mostra. Nas 

décadas de 1950 e 1960, foi desenvolvido o movimento conhecido como 

Minimalismo ou  Minimal Art, apresentando a linguagem estético-visual cujo princípio 

básico é resumido na frase “menos é mais”. Por isso, sua produção foi considerada 

uma arte “limpa”, desfazendo-se dos elementos excessivos no processo de 

produção e reduzindo a obra de arte a um objeto puro, completamente inteligível, 

concebido na mente antes de sua produção. (Fidry & Gabriel, 2012). Tentando 

incorporar esse estilo minimalista ao Expressionismo Alemão, acabei encontrando 

no flat design o caminho que procurava. 

 

 O flat design surgiu como um contraponto a todo um movimento de ilustrações 

chamativas e excessos de ornamentos que não possuem uma funcionalidade, 

servindo apenas para distrair o público-alvo, prejudicando a experiência e impedindo 

o alcance dos objetivos procurados. A proposta do flat design é minimizar o espectro 

realista do layout. O estilo flat design é visualmente caracterizado por espaços em 

“branco”, cores vibrantes e linhas simples. Trata-se de um retorno ao Minimalismo. 

Isso propõe a retomada dos espaços negativos em branco, com traçados 
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elementares e diretos, recortando as cores saturadas com matizes e tonalidades 

intensas. Ao mesmo tempo, fui buscar características do Expressionismo Alemão na 

construção de cada peça, afinal a divulgação deveria dialogar com o tema abordado 

na Mostra. Dessa maneira a Direção de Arte optou pelas cores intensas, a 

deformação da realidade e as formas e linhas simples.  

 

O primeiro ponto foi o desenvolvimento do mascote4. Precisava de algo simples, 

mas ao mesmo tempo marcante. Que fugisse da realidade e fosse funcional. A 

escolha pelo “senhor educado e idoso” tinha como objetivo dar um tom sóbrio e a 

credibilidade necessária ao personagem, ao mesmo tempo servir de contraste com a 

versão monstruosa que faz o papel de ícone do Expressionismo Alemão.  

 

Figura 20 - Mascote da Mostra 

 
_______________  
 
4 Conceitualmente as mascotes têm história, têm memória, constroem discursos e relacionamentos, 

ou seja, historicamente, as mascotes e as personagens constituem - se como uma expressão 
marcaria diferenciada na medida em que incorporam elementos figurativos humanos ou animais e, 
nesse sentido, passam a ter “vida” pelo recurso da antropomorfização. (Santos, 2017, p.4) 
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Os cenários de fundo foram trabalhados de forma minimalista e distorcida, mais uma 

vez trabalhando características do flat design e do Expressionismo. 

 

Encontrar a cor adequada foi um longo processo. Fui buscar referências na 

monocromia – exceto em O Golem (1920) -, dos filmes que seriam exibidos na 

Mostra. Contudo, apenas o P&B se mostrava tedioso e não trazia para a arte o 

destaque que ela precisava ter. Era necessário trabalhar com cores intensas para 

respeitar a característica expressionista e ao mesmo tempo ser chapada para 

manter a característica flat. De acordo com a psicologia das cores5, a cor roxa está 

ligada ao mundo místico, está ligada ao mistério, estimulando a libertação dos 

medos e das inquietações. Zylberglejd explica um pouco mais o roxo dentro da 

psicologia das cores: 

 
O roxo é a cor dos sentimentos ambivalentes, além de ser uma cor bastante 
rejeitada pelas pessoas. Em nenhuma outra cor, entretanto, unem-se 
qualidades tão opostas como no roxo: é a união do vermelho com o azul, do 
masculino e feminino, da sensualidade e da espiritualidade, sentimento e 
intelecto, amor e abstinência. [...]Outros significados que podem ser 
associados ao roxo é o de magia, mistério, fantasia. Um feiticeiro veste uma 
túnica roxa, as bruxas malvadas se vestem de roxo, as fadas, de lilás.  
 
Na simbologia indiana, o roxo é a cor da metempsicose, a transmigração 
das almas. Já na psicologia moderna, é a cor dos alucinógenos, que devem 
abrir a consciência a estímulos irreais. O roxo simboliza o lado sinistro da 
fantasia, a busca psíquica, tornar possível o impossível. (Zylberglejd, 2017 
p. 46 e 47) 

 

Justamente as sensações que buscava com a mostra. O roxo acabou sendo 

trabalho em tons diferentes, uma escolha norteada por causa da busca pela 

monocromia que citei anteriormente. 

 

Logo abaixo reúno algumas imagens de teste - lettering, elementos, formas e cores -

, para a criação da identidade visual da Mostra 

_______________  
 
5A Psicologia das Cores se trata de um estado aprofundado sobre como o cérebro humano identifica 
as cores existentes e as transforma em sensações e sentimentos. Este é um estudo que, junto com 
os conhecimentos da Teoria das Cores, ajuda a compreender a influência das cores nas emoções e 
nos sentidos de quem as percebe. (Zylberglejd, 2017 p. 36).  
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Figura 21 - Evolução da criação da identidade visual da Mostra 
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O último elemento gráfico trabalhado foi o título. A tipologia escolhida seguiu uma 

linha gótica, para remeter ao terror e ao estilo dos cartazes dos filmes que da 

mostra. A fonte principal foi a Goliath, escolhida pelo seu estilo rebuscado, 

texturizado e com serífas. Remetendo ao estilo gráfico das cartelas dos filmes 

mudos, porém atualizando e dando um toque moderno. Para o subtítulo e as demais 

informações, escolhi a fonte Zuijin, que também se enquadra como uma fonte gótica, 

mas seguindo por uma linha mais flat, levemente serifada. A opção por uma fonte 

mais “simples” se deu pra garantir a leitura do texto pelo público e ao mesmo tempo 

gerar um contraste interessante que é o objetivo de um bom design.  

 

Figura 22 - Logo da Mostra 

 
 

Incialmente minha proposta seria a de colocar a logo da mostra dentro de um balão, 

como se estivesse sendo gritada pelo mascote, porém essa opção acabou gerando 

uma sensação demasiadamente pop, e não era esse o objetivo. Decidi então voltar 

ao Minimalismo e usar a logo diretamente sobre a arte, o que se mostrou mais 

adequado e funcional na adaptação das artes para os diversos formatos em que foi 

produzida. 

 
Encontrada a identidade visual, defini quais peças seriam feitas: 

 

- Cartaz A3; 

- Cartaz 60x90cm; 

- Cards – Feed; 

- Cards – Stories; 

- Card – Fundo do Debate; 

- Vinhetas. 
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Cartaz A3: 
 

Figura 23 - Cartaz A3 

 



 

49 
 

Cartaz 60x90cm 
 

Figura 24 - Cartaz 60x90cm / Mostra 
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Figura 25 - Cartaz 60x90 / Programação 
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Cards – Feed 

Figura 26 - Cards - Feed 
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Cards – Stories 
Figura 27 - Cards - Stories 
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Card – Fundo do Debate: 
 

Figura 28 - Card - Fundo do Debate 

 
 

 

 

 

 

Vinhetas 
 
Escolhi fazer vinhetas animadas com o mascote numa biblioteca por tentar trazer um 

pouco de contemporaneidade à Mostra e também ser um diferencial na divulgação.  

Seguindo a linha dos conceitos de arte supracitados (Minimalismo, flat design, cor 

roxa), incorporei uma voz – como eu disse ao locutor para fazer um “Cid Moreira 

esnobe”, por trazer um pouco do imaginário coletivo do homem alemão da década 

de 1920 (sobriedade, austeridade) e, ao mesmo tempo, quando ele fala 

“Expressionismo Alemão” ele exala a loucura interna. 

 

As vinhetas e os filmes estão disponíveis em: 

https://www.youtube.com/channel/UChKyTQEJCvq4nP9HCuMISKg/featured 
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Figura 29 - Capa das Vinhetas 
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3.2 MÍDIAS SOCIAIS 

 
Nos dias de hoje o marketing digital nos permite alcançar as pessoas certas, com a 

mensagem certa e na hora certa. Não precisamos depender que o público passe 

pelo outdoor, assista 30 segundos entre os comerciais de TV ou encontre o anúncio 

escondido nas páginas de uma determinada publicação. 

 

As redes sociais foram utilizadas de forma maciça para a divulgação da Mostra 

Ohhh, o horror!!! – O Medo no Cinema Silencioso, e um estudo nos números 

divulgado pelas próprias redes sociais justificam o porquê dessa escolha, além, 

obviamente, por ser de custo zero. 

 

Atualmente, 70.7% das empresas atuam no Instagram6. São mais de 600 milhões de 

usuários que se conectam mensalmente ao redor do mundo. O Brasil ocupa a 

segunda colocação no ranking de usuários com aproximadamente 57 milhões de 

pessoas conectadas diariamente. Sendo uma rede que conta com um grande 

número de usuários engajados, ela se mostrou um lugar ideal para aumentar o 

alcance do projeto e desbravar novos públicos. E a divulgação se deu usando como 

norte dois caminhos: 

 

1) O foco em imagens chamativas e cativantes que gerassem uma conexão com o 

público. Afinal, o Instagram é um meio onde boa parte dos usuários usam a rede 

para relaxar e se inspirar com as fotos e os vídeos. 

 

2) O uso de hashtags. A utilização desse recurso é importante para aumentar o 

alcance das publicações. Elas representam um contexto e ajudam a novos usuários 

interessados no determinado conteúdo a chegar até uma nova marca. 

 

  

_______________  
 
6 Fonte: https://sproutsocial.com/insights/estatisticas-do-instagram-para-marketeiros/ Visitado em 

28.11.2018  
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Figura 30 - Hashtags utilizadas no Instagram 

 
 

 

Figura 31 - Conta do Instagram 

 
 

 

Essas foram algumas hashtags utilizadas nas publicações da Mostra no Instagram. 

Hashtags são compostas pela palavra-chave do assunto antecedida pelo símbolo 

cerquilha (#). As hashtags viram hiperlinks dentro da rede, indexáveis pelos 
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mecanismos de busca. Sendo assim, outros usuários podem clicar nas hashtags (ou 

buscá-las) para ter acesso a todos que participaram da discussão. 

 

Resultados do Instagram: 

Figura 32 - Localização por cidade do 
público 

 
 

Figura 33 - Faixa etária do público 

 

Figura 34 - Gráfico do gênero declarado do 
público 

 

Figura 35 - Alcance e Impressão das 
publicações 

 

 

 

No período de divulgação foram 17 posts, 12 stories que geraram 1.155 

visualizações, alcançando, 209 pessoas7. 

 

_______________  
 
7 Todas as informações apresentadas nesse memorial são baseadas nos dados disponíveis na conta 

da Mostra no Instagram no dia 27.11.2018. 
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E, como não poderia deixar de ser, junto com o trabalho de divulgação no Instagram, 

foi criada uma página no Facebook sobre a Mostra. Possuir uma página nessa rede 

é essencial para qualquer marca, afinal são mais de 1 bilhão e meio de contas 

ativas. Só no Brasil são 127 milhões de usuários. A cada 10 brasileiros, 8 estão 

ativos no Facebook8. Ou seja, independente do segmento, o público está conectado 

no Facebook. E o que isso nos trás de vantagem? 

 

1) A possibilidade de maior visibilidade online e divulgação da marca; 

 

2) Maior interação com o público e engajamento da audiência. 

 

Figura 36 - Página do Facebook 

 
 

 

A página tem 90 seguidores9 e contou com 16 posts e 08 stories. Os conteúdos dos 

posts tratavam dos filmes, ora com o card da Mostra, ora com links externos 

(matérias, trailers, imagens dos filmes, etc.). 

 
 

 

_______________  
 
8 https://www1.folha.uol.com.br/tec/2018/07/facebook-chega-a-127-milhoes-de-usuarios-mensais-no-

brasil.shtml, visitada no dia 28.11.2018 
9 Todas as informações apresentadas nesse memorial são baseadas nos dados disponíveis na 

página no dia 27.11.2018. 
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Figura 37 - Alcance das publicações da página do Facebook 

 
 

Figura 38 - Gráfico quantitativo de reações, comentários e compartilhamentos da página do 
Facebook 

 
 

Figura 39 - Gráfico quantitativo das reações da página do Facebook 
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Figura 40 - Resumo do alcance da página do Facebook 

 
 

Concluindo, o trabalho de divulgação nas redes sociais tem como consequência 

visualizações, conseguindo mostrar a marca para centenas de pessoas e quando 

atingimos esse reconhecimento, o resultado é credibilidade e seguidores. É 

primordial interagir e se fazer acessível — e a maneira mais fácil de realizar isso é 

pelas redes sociais.  

 

Por isso investi tempo na criação de conteúdo para essas duas redes sociais, além 

de, numa tentativa de perpetuar a Mostra e torná-la ainda mais acessível, criei um 

canal no Youtube com os filmes e as vinhetas do evento: 

https://www.youtube.com/channel/UChKyTQEJCvq4nP9HCuMISKg/featured 
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Figura 41 - Capa do Youtube 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por que é importante criar uma Mostra de filmes da Era Silenciosa? Em primeiro 

lugar, porque estamos falando de filmes que inauguraram a própria linguagem 

cinematográfica. O crescente interesse pelos filmes produzidos nas primeiras 

décadas do cinema não é a toa. Como sabemos, hoje, graças aos trabalho de 

estudiosos como Luiz Nazário, Laura Cánepa, Lotte Eisner, entre outros, o cinema 

silencioso não era um cinema rudimentar; se o cinema começou a existir como uma 

curiosidade científica, uma atração de feira, bem cedo começou a se estruturar 

como linguagem expressiva e a se transformar na mais poderosa “máquina” de 

contar histórias e de fazer arte que o mundo já conheceu.  

 

Por trás de filmes que hoje vemos e entendemos naturalmente, operam técnicas 

expressivas que foram forjadas e consolidadas pouco a pouco nos primeiros anos 

do cinema. Muito daquilo que por vezes é visto como inovador em filmes 

contemporâneos pode ser flagrado em obras dos anos 1920, como Metropolis (Fritz 

Lang, 1927) e O Homem com uma Câmera na Mão (Dziga Vertov, 1929), clássicos 

da arte do cinema sem voz. O jogo de luz e sombra, tão explorado pelos crime films 

de agora e até mesmo por seriados policiais de TV, foi extrapolado no contexto 

silencioso do cinema expressionista alemão.  Devemos muito do prazer que hoje 

experimentamos quando vemos um bom filme a métodos e práticas desenvolvidas 

no âmbito do realismo poético francês e da montagem construtivista soviética. É 

impossível assistir Metropolis (1928), mesmo hoje em dia, com tantos aparatos 

tecnológicos, e não sair maravilhado com a grandiosidade do filme.  

 

Para fim, realizar essa Mostra foi um processo extremamente emotivo; pude me 

reconectar com o cinema silencioso, revisitando muitos elementos da linguagem 

cinematográfica que estavam surgindo naquele momento histórico.  

 

Apesar da pouca adesão, que não sei se foi por conta do período em que a Mostra 

foi feita (em semana pré-feriado), ou se as pessoas estão perdendo o interesse em 

assistir a esse tipo de filme, tenho certeza que quem esteve presente nas sessões 

saiu estimulado a conhecer mais desse universo denso, caótico e maravilhoso. Que 

venham mais edições e viva a Era Silenciosa! Bons pesadelos para todos vocês!  
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