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RESUMO 
 

  
Dogville (2003) é um filme provocativo causando um imenso estranhamento nos 

espectadores anestesiados com as narrativas clássicas hollywoodianas. Assistir uma 
obra cinematográfica que, à primeira vista, não tem cenários realistas, é no mínimo 
intrigante. E esta foi a grande motivação desta investigação: analisar um filme que 
rompe com os padrões pré-estabelecidos e ainda assim cria uma trama. Para 
entender o cinema de Lars Von Trier optou-se partir do conceito francês de mise en 
scène, retomado pelos críticos Jacques Aumont (2008) e David Bordwell (2008). A 
metodologia é a análise fílmica e como consequência desses estudos, busca-se 
entender de que forma a encenação foi usada no filme Dogville (2003) para criar uma 
narrativa.  
 
 

Palavras-chave: Cinema. Mise en scène. Dogville (2003). 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

Dogville (2003) is a provocative movie which caused a tremendous strangeness 
on the spectators used to the classical hollywood’s narrative. Being able to watch a 
cinematographic masterpiece which, at fist sight, does not have real sets is truly 
intriguing. This was the great motivation to do this research: analyse the movie which 
breaks the pattern and still creates a substancial plot. To understand the concept of 
Lars Von Trier’s work the french notion of mise en scène was chosen in this study 
explorying two critics, Jacques Aumont (2008) and David Bordwell (2008). The 
methodology is the movie analysis and this study searches a better undestanding of 
how Lars Von Trier used the setting in to create a narrative in the movie Dogville 
(2003). 
 
 

Key words: Cinema. Mise en scène. Dogville (2003). 
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1 INTRODUÇÃO  

 
Dogville (2003) é um filme provocativo causando um imenso estranhamento nos 

espectadores anestesiados com as narrativas clássicas hollywoodianas. Assistir uma 

obra cinematográfica que, à primeira vista, não tem cenários, é no mínimo intrigante. 

E esta foi a grande motivação desta investigação: analisar um filme que rompe com 

os padrões pré-estabelecidos e ainda assim criar uma trama. Um filme que se 

aproxima do teatro e, ao mesmo tempo, guia o olhar do espectador por meio dos 

recursos técnicos da câmera.  

Lars Von Trier é um cineasta polêmico e sempre cria novas maneiras de contar 

suas histórias. Um impulso que o levou a fundar, juntamente com  Thomas Vinterberg, 

um movimento cinematográfico: Dogma 95 que estabelece mandamentos de como se 

deve fazer cinema. Dogville (2003) segue, em parte, este movimento por não ter 

cenários, e as técnicas de filmagens parecerem simples. Do pictórico à técnica, 

Dogville (2003) cria novos paradigmas em quem assiste.  

O estranhamento provocado pelo filme, na crítica e nos espectadores, motivou 

este projeto de pesquisa, que visa abordar o cinema de Lars Von Trier a partir do 

conceito francês de mise en scène, retomado pelos críticos Jacques Aumont (2008) e 

David Bordwell (2008) com os quais optou por trabalhar. Tendo como objeto de estudo 

o filme Dogville (2003), filmado pelo diretor dinamarquês em 2003. 

Como consequência desses estudos, busca-se entender de que forma a 

encenação foi usada no filme Dogville (2003) para criar uma narrativa. Percebendo o 

que há de diferente no filme: a ausência de cenários realistas e a encenação nesse 

espaço aproximado do teatro. E ainda compreender em que tradição de mise en scène 

Lars Von Trier se insere a partir de Dogville (2003), a medida que o diretor desenvolve 

novas maneiras estilísticas para criar encenação.  

Então a questão-problema desta monografia é desvendar até que ponto Dogville 

(2003), Lars Von Trier, se aproxima e se distancia do tradicional conceito de mise en 

scène clássica para construir uma narrativa cinematográfica. Verificando onde o longa 

se posiciona na história da mise en scène.  

Logo, o objetivo geral deste projeto é analisar de que modo a encenação do filme 

Dogville (2003) se organiza, mesmo o Von Trier extraindo o máximo de elementos 

cenográficos do filme, deixando apenas o essencial para criar uma imersão. Dessa 

forma, mesmo com este minimalismo cênico, a narrativa ainda é capaz de criar uma 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Thomas_Vinterberg
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experiência do cinematográfica. E como a mise en scène é empregada pelo cineasta 

dinamarquês, como ferramenta fundamental para a composição da trama ficcional.  

Os objetivos específicos deste projeto de pesquisa são: verificar a influência da 

estrutural teatral na construção de uma trama cinematográfica; analisar de que modo 

a mise en scène no filme Dogville (2003) possui elementos que constituem uma 

narrativa cinematográfica; explicar e entender a importância da mise en scène na 

construção de Dogville (2003); averiguar até que ponto o cinema de Lars Von Trier 

problematiza e desvia do cinema clássico hollywoodiano; 

Tendo em mente a questão-problema, no primeiro capítulo será necessário ater-

se às definições de mise en scène ao longo da história do cinema. Trajetória que 

levará à lapidação deste conceito, assim como sua contextualização histórica para 

que então seja possível traçar as mutações às quais se sujeita a partir da fase do fim 

da mise en scène com o cinema de fluxo, como questiona Aumont (2008). É por meio 

da análise fílmica de Dogville (2003) que será evidenciado uma nova forma estilística 

de se fazer encenação. 

A análise fílmica, tão bem ilustrada por autores como David Bordwell (2008), 

Laurent Jullier e Michel Marie (2009); Jacques Aumont e Michel Marie (2004), servirá 

aos objetivos de buscar manifestações da mise en scène no cinema contemporâneo 

de Lars Von Trier, especialmente na obra Dogville (2003), a fim de observar algumas 

mudanças na forma tradicional de encenação, além de investigar o que se manteve 

da tradição de mise en scène. 

A pretensão inicial desta monografia visava um estudo mais profundo acerca da 

mise en scène no cinema contemporâneo, englobando não só Von Trier, mas também 

uma pequena análise de outros cineastas que também fugiram da tradicional indústria 

hollywoodiana. O escopo do trabalho foi afunilando e amadurecendo, até chegar de 

fato a um objeto central de análise: Dogville (2003).  

Este projeto se justifica no cenário acadêmico por contribuir para a compreensão 

do conceito de mise en scène, visando aprimorar o entendimento da encenação 

aplicada a uma narrativa cinematográfica que desvia, em partes, do cinema clássico 

hollywoodiano.  

Então, no segundo momento, elaborou-se uma análise de Dogville (2003), utilizando 

os fotogramas para analisar planos e sequências que evidenciam o papel da mise en 

scène no filme. Com esta análise surgiu algumas perguntas que não estavam 

previstas no início do projeto: se Dogville (2003) é um híbrido entre cinema de 
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encenação e cinema de fluxo, o longa se enquadra em filmes que estão no final da 

mise en scène como reflete Aumont (2008)? Há a produção de um novo estilo de 

encenação? Como manter a quarta parede para os próprios personagens? Qual a 

melhor técnica de preparação? Estas e outras perguntas dão margem a uma pesquisa 

mais aprofundada, estudando mais teóricos do cinema e teatro como François 

Truffaut, Constantin Stanislavski, André Bazin, e mais uma infinidade imaginável. 
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2 MISE EN SCÈNE: DO TEATRO AO CINEMA CONTEMPORÂNEO 

 

Em diversas reflexões cinematográficas, sejam elas na academia, em festivais e 

críticas de cinema ou até mesmo em canais de Youtube, é recorrente a utilização do 

termo mise en scène. De origem francesa, essa expressão é utilizada por muitos 

cineastas e críticos de cinema para fazer referência a algo que está além do 

enquadramento1 e do campo2 (visual e sonoro), além do que é posto em cena. A mise 

en scène está relacionada ao invisível, ao extracampo, às cores, ao som, ao cenário, 

às elipses temporais, ao figurino, à atuação. Nota-se também a atemporalidade do 

conceito, que aparece desde as primeiras feituras do cinema, e até mesmo nos filmes 

blockbuster3, por exemplo.  

O estudo da mise en scène é o objeto central desta monografia porque acredita-

se que foi através deste conceito que se tornou possível novos desdobrados no 

cinema que o distancie do teatro. Como podemos ver, por exemplo, no afastamento 

do teatro filmado, que será estudado mais à frente. É por meio da mise en scène que 

é possível expressar novas sensações, e é exatamente o que Lars Von Trier faz em 

seus filmes. 

 

2.1. Mas o que é mise en scène?  

 

As definições acerca da mise en scène variam de acordo com a história. Então, 

é necessário promover um corte histórico na construção do conceito de mise en scène. 

O que foi a mise en scène a décadas atrás? O que é a mise en scène hoje? Ainda 

existe mise en scène nos filmes atuais?  

                                                           
1 Segundo o Dicionário Teórico e Crítico de Cinema, de Jacques Aumont e Michel Marie (2006), “[...] as 

palavras “enquadrar” e “enquadramento” aparecem com o cinema, para designar o conjunto do 
processo, mental e material, pelo qual se chega a uma imagem que contém um certo campo visto de 
um certo ângulo. ” 

 
2 Aumont e Marie (2006) também elucidam a noção de campo no cinema: “A imagem de filme é 

percebida, a um só tempo, como uma superfície plana (real) e como um fragmento de espaço em três 
dimensões (imaginário) (Arnheim 1932). O campo é a porção de espaço tridimensional que é percebida 
a cada instante na imagem fílmica. ” 
 

3 Blockbuster, de origem inglesa, o termo é utilizado para indicar um filme ou outra expressão artística 
produzida com o intuito de gerar um retorno financeiro. No geral, são filmes extremamente populares e 
de fácil compreensão.  
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Em busca destas respostas, partiremos do conceito de mise en scène segundo 

o teórico e historiador David Bordwell, amplamente explorado em seu livro Figuras 

Traçadas na Luz: a encenação no cinema (2008). Entre muitos elementos que ajudam 

a definir a mise en scène, Bordwell (2008) vai direto ao “coração da estilística 

cinematográfica, a variante da mise en scène que se chama de ‘encenação’. ” 

(BORDWELL, 2008, p. 16). Logo no prefácio, escrito por Fernão Pessoa Ramos, há 

uma definição do conceito de mise en scène “ (pôr em cena) ” (BORDWELL, 2008, p. 

16.), diferenciando-o da mise en shot, ou mise en cadre (concepções de Serguei 

Eisenstein) - “cobre a encenação, recebendo uma carga mais especificamente voltada 

para sua composição imagética/cinematográfica”. Bordwell completa: 

 
Dos elementos visuais, um está na origem da composição da encenação: a 
profundidade de campo. Sem profundidade de campo não há mise-en-scène, 
diz o autor, levado pelo impulso que carrega sua análise (“a imagem da mise-
en-scène, por excelência, é um plano-sequência com grande profundidade de 
campo”). Um autor que não explore a profundidade, que não tem noção do 
“espaço projetado em perspectiva”, produz uma obra em que, segundo 
Rohmer citado por Bordwell, “não há realmente mise en scène, não há sentido 
de profundidade”. (BORDWELL, 2008, p. 16). 
 

 

Além da profundidade de campo, a mise en scène compreende todos os 

aspectos da filmagem sob o olhar do diretor: enquadramento, posição de câmera 

(definindo o ângulo, a distância, a escala e o movimento do reenquadramento), 

iluminação. Bordwell (2008) é um dos poucos defensores da mise en scène que 

distingue os vários aspectos deste conceito. Para Bordwell “o essencial sentido 

técnico do termo denota cenário, iluminação, figurino, maquiagem e atuação dos 

atores dentro do quadro” (2008, p. 36). A mise en scène é também o resultado que se 

tem dentro do quadro: “a maneira como os atores entram na composição do quadro, 

o modo como a ação se desenrola no fluxo temporal” (2008, p. 33). 

O escritor e teórico Jacques Aumont (2008), uma das figuras centrais das teorias 

sobre a arte cinematográfica, com o livro O Cinema e a Encenação (2008), também 

discute o conceito de mise en scène. O teórico faz uma trajetória histórica da mise en 

scène aplicada desde o discurso político até o cinema, questionando, até mesmo, se 

a encenação estaria morta com os filmes típicos hollywoodianos. 

O cinema caracterizou-se como uma arte nova porque possui particularidades 

que a diferem estruturalmente das outras formas de representação do real. E é por 

meio da mise en scène que o cinema tem a capacidade de criar uma cena 
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cinematográfica, um local único, específico, que altera as leis do real. Esta sétima arte 

4é, em muito, distinta das outras artes, mas, ainda assim, é munida de aspectos 

universais, “como a música, a poesia e pintura, em que são praticadas em toda a parte 

onde haja grupos humanos" (AUMONT, 2008, p.12). 

No cinema, a ideia de mise en scène não está relacionada apenas ao meio de 

promover o espetáculo, como era visto no teatro e no cinema de atrações. A mise en 

scène cinematográfica evidencia as particularidades estéticas desta arte 

(consequentemente, também do diretor). O “colocar em cena” no cinema, não é mais 

uma de ação isolada, agora é levada em conta toda a diegese5 do filme, fundada tanto 

na técnica quanto na subjetividade. Aumont (2004) no livro Olho Interminável, citado 

por Luiz Carlos Gonçalves de Oliveira Jr. (2013) elabora um curioso preceito: “A mise 

en scène de cinema é o que não se pode ver” (p. 163). Logo, é quase que impossível 

afirmar de maneira universal o que de fato faz a mise en scène no cinema:  

  
A pesquisa de uma definição empírica, em todo caso, sempre fracassou 
nisso. Fizeram, conforme os humores, entrar aí tanto certas etapas da 
adaptação do texto - a tipagem, o cenário, o figurino, a figura dos lugares - 
quanto a “composição dramática”, a maneira de conjugar, de declinar as 
figuras no espaço para atingir a expressividade máxima. Em suma, quase 
tudo no cinema depende, potencialmente, da arte da mise en scène. 
(AUMONT, 2004).  
  

Então, para se fazer a mise en scène fílmica é preciso experimentar todas as 

alternativas desta arte - desde o cenário, a iluminação, a locação externa, até o texto, 

o roteiro, as falas - e desta forma atingir um resultado único e surpreendente, a partir 

da primeira luz do filme. Existe uma corrente de discussão da mise en scène clássica 

em que teóricos críticos acreditam que a mise en scène se constrói pelo trabalho do 

ator em cena. Michel Mourlet 6 (2009) é um desses críticos, afirmando que o principal 

aspecto da mise en scène é a presença do corpo na tela. Então o cinema só é cinema, 

para Mourlet, quando corresponde a esta concepção de mise en scène. Tendo em 

vista esta perspectiva radical da mise en scène, filmes como por exemplo Velozes e 

                                                           
4  No Manifesto das Setes Artes e Estética da Sétima Arte (1912), de Ricciotto Canudo, foi convencionado 

que o cinema seria a sétima arte, entrando para a lista precedente de Hegel.  
 

5 Diegese, palavra de origem grega (diègètica: narrativa) que definiu Souriau como “tudo o que 
supostamente se passa conforme, a ficção que o filme apresenta, tudo o que essa ficção implicaria se 
fosse supostamente verdadeira” (SOURIAU, 1951, apud AUMONT; MARIE, 2006, p. 77).  

 
6  Sobre uma arte ignorada, texto escrito por Michel Mourlet na Revista Cahiers du Cinéma n. 98, 1959, 

tradução de Luiz Carlos Oliveira Jr, 2009. 
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Furiosos, em que as cenas de explosões e perseguições são o cerne, não estão 

realizando esse potencial do cinema7.  

A arte da mise en scène tem como ofício desvendar todas as alternativas 

possíveis numa obra cinematográfica. Desta forma, a mise en scène não progride 

linearmente ao longo da história, visto que é possível afirmar que nas obras dos irmãos 

Lumière havia mise en scène, já que eles exploravam todos as tecnologias que lhe 

eram presentes - campus da trucagem e do ilusionismo - para conceber seus filmes. 

Em contradição, no cinema de fluxo, por exemplo, a mise en scène dá espaço à 

montagem. “A tendência do diretor de mise en scène é minimizar o papel da 

montagem, criando significado e emoção, principalmente por meio do que acontece 

dentro de cada plano. ” (BORDWELL, 2008, p.33) 

Assim, quando se pretende fazer cinema, a caracterização da mise en scène é 

um caminho natural a ser trilhado. Aumont (2008) ainda ressalta que: 

  
A encenação está em toda a parte, nada se pode imaginar sem ela. A vida 
urbana é totalmente regida por gestos de encenador, conscientes ou 
forçados, pessoais ou colectivos. Toda a gente sabe isso, e desde os grandes 
regimes ditatoriais da Europa dos anos 20 e 30, os poderes, sobretudo se 
pretendem ser absolutos, só existem à custa de uma boa dose de encenação. 
(AUMONT, 2008. p. 10). 
  

  

Então, é justificado o estudo da mise en scène para se entender uma obra tão 

complexa quando Dogville (2013). Este percurso da mise en scène será fundamental 

para elucidar os mínimos detalhes do filme analisado: na atuação, na iluminação, no 

enredo, e em tudo que está posto frente à câmera. Há estudiosos que dizem que até 

mesmo na movimentação da câmera há mise en scène. 

Nessa análise histórica, será feita uma trajetória mais focada nos 

desdobramentos do conceito em questão para o cinema, tendo o início desse estudo 

no teatro, passando pelo teatro filmado, indo até o cinema contemporâneo, 

perpassando outras épocas do cinema. Sempre tendo em mente o filme a ser 

analisado: Dogville (2003), de Lars Von Trier. Nessa pesquisa, é essencial investigar 

o que há de mais intrínseco, autêntico e novo na arte do cinema.  

 

 

 

                                                           
7  Este tema será aprofundado mais à frente neste trabalho. 
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2.2. Teatro e a origem da mise en scène 

 

Ismail Xavier (2003), em seu livro “O olhar e a Cena”, estuda os pontos de 

convergência entre o teatro e o cinema, afirmando que o cinema narrativo quase 

sempre traz o teatro dentro de si, envolvendo a mise en scène. O propósito deste 

tópico é entender de que forma a mise en scène, que teve sua origem no teatro, 

ganha, no cinema, uma nova essência. Seus recursos técnicos únicos, como a 

liberdade da câmera e a possibilidade de guiar o olhar do espectador, tendem a afastar 

a sétima arte do teatro. Porém, o teatro continua a ser o local de partida quando o 

estudo envolve o “pôr em cena”, o espaço cênico, a mise en scène. Dessa forma, para 

iniciar os estudos sobre a mise en scène, partirá da sua origem nas artes cênicas, ou 

melhor, daquilo que o cinema herdou delas. 

Por volta de 1530, na Itália, se definiu um novo conceito de espaço teatral, 

também conhecido como “‘palco italiano’: plateia toda de um lado, ação teatral de 

outro, ambos encarando-se em oposição frontal, separados por uma fronteira nítida 

na qual ‘fosso’ e cortina materializam o estatuto dos espaços, o da representação e o 

da realidade. ” (XAVIER, 2003, p. 62). Nestes espetáculos predominavam a tragédia 

clássica, que passou a ser muito criticada, na França, por Denis Diderot (DIDEROT 

apud XAVIER, 2003)8, uma vez que os figurinos e a cenografia eram sempre 

padronizados, e se repetiam de uma peça para outra, além dos atores se 

movimentarem pouco e não aproveitarem todo o espaço teatral.  

Esse teatro, combatido por Diderot (apud XAVIER, 2003), tinha como alicerce a 

palavra, o diálogo. O teatro que consiste na tragédia francesa clássica fazia da cena 

uma “recitação sob dois lustres”. Então, no final do século XVIII houve uma busca por 

encenações que não tivessem a palavra como essência para seu desenvolvimento 

narrativo:  

solicita a elaboração de um jogo cênico que, dando ênfase à expressão dos 
sentimentos trazida pelo gesto e pela fisionomia, cria a ilusão de realidade 
das emoções sugeridas pelos atores, faça palpável aqui e agora o conjunto 
de situações vividas pelas personagens. (XAVIER, 2003, p. 63)  

 

Diderot chega a afirmar que "isso não é teatro, é declamação de poesia. Em vez 

de fazer uma mise-en-scène, em vez de construir uma ação no palco, cada ator vem 

                                                           
8 Denis Diderot, filósofo francês citado por Ismail Xavier (2003) em seus estudos sobre a mise en scène. 

É fundamental para este trabalho porque Xavier estuda o momento em que o espetáculo teatral não é 
mais ancorada a palavra e começa a exigir outras formas de encenação.  
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e fala um texto. Isso não é teatro" (DIDEROT apud XAVIER, 2003, p. 38). Assim como 

ele, Voltaire (VOLTAIRE apud XAVIER, 2003)9 queria uma ação no palco, queria 

narrativas sentimentais, queria mais ilusão realista, queria mais cor e emoção, queria 

mais particularidades que não se via no teatro clássico. A representação agora é 

aclamada pelos críticos, querem enfatizar a ação física, os gestos, a fisionomia. É 

naquele momento que surge a necessidade da existência de uma quarta parede, em 

que a cena se impõe por si só, em que a diegese da narrativa esteja ao alcance dos 

sentidos.  

As mudanças no panorama histórico-social contribuíram para que houvesse 

essa mudança na forma de encenar no espaço teatral. Aos poucos, após a Revolução 

Francesa, os espetáculos vão sendo ocupados por públicos mais diversos, que têm 

uma bagagem cultural mais abrangente - assistem a espetáculos das feiras e do 

boulevard, criando uma admiração por outros heróis, parecidos com os que já haviam 

antes, mas que agora têm o filtro melodramático. Entre 1800 e 1820, o teatro popular 

começa a se desenvolver, e o melodrama10 já se constitui como um gênero dramático. 

Esta forma romanceada de encenar, exige cada vez mais efeitos no espaço teatral, 

os atores não estão mais preocupados com o antigo molde, agora o que importa é 

essencialmente a representação. Os figurinos, por exemplo, já não são mais 

repassados de trama para trama, há uma preocupação para que eles se adequem 

aos papéis, que hajam nuances.  

Para criar uma diegese teatral é indispensável que se elabore uma ilusão visual 

da peça, ampliando esse mundo imaginário com uma série de recursos cenográficos:  

 
unidade visual na cenografia, efeito-janela fundado na concepção de espaço 
pós-pintura renascentista que incrementa o ilusionismo realista, procura de 
maior adequação entre gênero e forma cênica, primeiras construções de 
edifícios especificamente dedicados ao teatro. (OLIVEIRA JR., 2013).11  

 

Então, alinhadas às técnicas que já vinham sendo desenvolvidas nos séculos 

XV e XVI as inovações do final do século XIX cobravam que os aspectos visuais e 

                                                           
9  Voltaire, filósofo francês citado por Ismail Xavier (2003), em seu livro O olhar e a cena.  

 
10  Melodrama, originário do francês, é um conceito estudado por Xavier (2003), no primeiro capítulo de 

seu livro “O olhar e a cena”. O melodrama é uma corrente que começou no teatro e, posteriormente, 
se estendeu no cinema, que surgiu com a proposta de definir as figuras de bem e mal, tal como 
estabelecer um molde social do que é certo e errado. 

 
11  Citação no livro “A mise en scène no cinema: do clássico ao cinema de fluxo” (2013) de Luiz Carlos 

Gonçalves de Oliveira Jr. 
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representativos do teatro fossem reconhecidos. A partir desta necessidade que, 

finalmente, surge a expressão “mise en scène”. 

O termo metteur en scène, surgiu na França no começo do século XIX, mas 

apenas no final do século se instaura, caracterizado como aquele que se “põe em 

cena”. O encenador, o metteur en scène ganha cada vez mais destaque, já que a voz 

não era mais o recurso essencial para construir a trama teatral. Houve a necessidade 

de, cada vez mais, criar elementos cênicos que dessem conta da ausência de voz, o 

metteur en scène é o responsável pela criação do universo cênico, a criação de uma 

unidade do espetáculo. O cinema se apropria desta mise en scène teatral, criando 

também uma unidade no universo fílmico.  

Todavia, no primeiro cinema, também conhecido como “cinema de atrações” - 

assim denominado porque não tinha preocupação com a linearidade da narrativa, a 

intenção era prender a atenção do público àquela grande atração, os irmãos Lumiére 

e George Meliès são grandes exemplos do cinema de atração - o uso do termo metteur 

en scène era apenas um dentre os demais, como cinegrafista, por exemplo. Apenas 

na década de 1950, especialmente na França, que o termo mise en scène, para se 

referir à essência do cinema, começou a ser empregado. 

 

 
FIGURA 1 - Filme “Viagem à Lua” de George Meliès 

 

Diferentemente do teatro, o cinema tem a novidade da câmera. Esta nova arte é 

a união do grande espetáculo - herdado do teatro, com o texto e os atores - à técnica 
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cinematográfica pelo ângulo do criador. A técnica cinematográfica não se limita à 

câmera, mas é justamente por meio dela que esse tipo de espetáculo é legitimado. O 

recurso técnico é a base para a criação da narrativa fílmica, e não apenas um 

elemento para incrementar a trama. A câmera e suas possibilidades de movimentação 

e montagem potencializam a dramaticidade dos gestos, ampliando os recursos 

expressivos. O palco dá lugar à tela, “se no teatro, encenar é pôr numa cena (mettre 

sur une scène), no cinema tudo reporta ao quadro” (AUMONT, 2008, p. 84).   

Se no teatro é preciso um exagero mímico para exprimir sentido, no cinema se 

tem o quadro, no qual o olhar do espectador alcança cada detalhe, a cada movimento, 

a cada expressão do corpo. Essas novas necessidades do movimento cênico são o 

que permite à mise en scène cinematográfica ir além do quadro fixo, dos recursos 

técnicos: “graças à restrição benéfica do quadro, torna-se uma força (ou uma energia). 

Tudo se passa como se o quadro, ao condicionar a encenação, ao clarificá-la, ao 

torná-la definitiva, se tornasse uma espécie de lente que focaliza sua energia” 

(AUMONT, 2008, p. 84). Segundo Oliveira Jr. (2013) a mise en scène fílmica não se 

faz simplesmente colocando as coisas em cena, mas acima de tudo colocando “um 

olhar sobre o mundo” (p. 11).  

 

2.3. Mise en scène na era silenciosa 

 

Como dito anteriormente, a mise en scène assume novos aspectos ao decorrer 

da história cinematográfica. Nos anos 1950, por exemplo, no cinema clássico 

narrativo, a mise en scène era compreendida pelo aspecto do realismo da 

representação. A atuação se aproximava ao máximo do real, os famosos filmes de 

faroeste são um exemplo de como a mise en scène era apresentada. Já no início da 

década de 2000, esta concepção realista é negada com filmes lúdicos. O crítico de 

cinema e pesquisador Luiz Carlos Oliveira Jr., em seu livro “A mise en scène no 

cinema: do clássico ao cinema de fluxo”, vai além e afirma que ao passar dos anos “a 

mise en scène se complica” (2013, p. 122). Bordwell (2008) complementa este 

pensamento quando diz que a mise en scène é "um dos termos mais polivalentes da 

estética do filme" (2008 apud BORDWELL; OLIVEIRA JR, 2013).  

Cronologicamente, o cinema surgiu após o teatro, que serviu como influência 

direta para a criação da sétima arte. Experiências cinematográficas de Georges Meliès 

comprovam esta influência: câmera sempre estática com deslocamento lateral das 
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personagens; planos frontais que não exploravam os recursos da câmera; planos 

sempre na altura do olhar. Os estúdios de cinema, usam dos recursos teatrais para 

suas produções fílmicas, como partes de cenários e polias. Filmes do famoso 

personagem de Charlie Chaplin, e os personagens de “o Gordo e o Magro” evidenciam 

esta teatralidade no cinema. 

 

 
FIGURA 2 - Episódio: Noite de paz, ou Herança Assombrada (1930)12 

 

Este início do cinema se deu juntamente com o cinema mudo e o cinema de 

montagem de Eisenstein e Meyerhold, em que o exagero interpretativo era 

fundamental para se criar uma narrativa clara. O corpo se torna a principal ferramenta 

nesta era silenciosa. Aumont (2008), para exemplificar como funciona a pantomima, 

se utiliza das primeiras experiências de David Wark Griffith: 

 
Griffith nunca teme recorrer ao sistema do dicionário mímico. Para indicar que 
é casada, uma personagem mostra o dedo anelar; se tem filhos, coloca a 
mão horizontalmente à altura da cabeça (tantas vezes quantas o número de 
filhos); ninguém faz um brinde sem inclinar o busto para trás e estender o 
braço; o desespero é expresso pelas duas mãos levadas às têmporas 
(sobretudo nas mulheres), etc.  (AUMONT, 2008. p. 26). 

 

Então, a pantomima é essa espécie de dicionário mímico em que, por meio das 

representações exagerada dos autores, se exprime os sentimentos e cria os sentidos. 

                                                           
12 Um dos famosos filmes, dos personagens “O gordo e O magro”. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=19KB-b1xPQ0  

 

https://www.youtube.com/watch?v=19KB-b1xPQ0
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Voltando ao exemplo do Charlie Chaplin, em seus primeiros filmes, os gestos eram o 

alicerce para que se produzisse uma narrativa. Este cinema não naturalista, 

independe do cenário, necessita apenas do exagero interpretativo. Recurso também 

usado por Lars Von Trier, em Dogville (2003), quando as personagens abrem portas 

que não existem, apenas por meio dos gestos. Ou uma moradora da cidade trata do 

pomar que está apenas sinalizado no chão, por exemplo. Aumont (2008) defende que 

o cinema mudo contém “vestígios da tradição” da pantomima. E Von Trier, abusa 

dessa tradição para criar uma narrativa inquietante. 

 

 
FIGURA 3 – Dogville (2003): cena abrindo porta imaginária 

 

Outro aspecto muito utilizado em Dogville (2003) e também presente no cinema 

mudo, é o uso constante do plano geral, uma referência clara ao teatro. O diretor 

contemporâneo se utiliza deste recurso para evidenciar que todos as personagens 

estão presentes no set de filmagem, o que pode gerar uma tremenda angústia no 

espectador. Este resquício do teatro, do cinema mudo e, também, do teatro filmado, 

faz, do espectador, um espectador ciente, que, em quase toda a narrativa, sabe o que 

está acontecendo em todos os ambientes.  

Este híbrido entre cinema e teatro, contexto no qual Dogville (2003) se insere, 

ainda assim não é o suficiente para transformar a experiência do longa em uma 

experiência teatral. Dogville (2003) ainda provoca uma percepção de realidade mais 

visceral que o teatro, característica da experiência cinematográfica. O palco 
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representa menos que o universo ficcional, os atores no teatro representam menos os 

personagens, “O espetáculo teatral não consegue ser uma reprodução convincente 

da vida porque o próprio espetáculo faz parte da vida, e de modo muito visível; há os 

intervalos, o ritual social, o espaço real do palco, a presença real do ator” (LEIRENS, 

1953 apud. METZ, 1972, p. 23). Como diz Christian Metz (1972), relembrando o 

pensamento de Rosenkrantz (1937): 

  
O que se exige do espectador, conforme Rosenkrantz, é sobre tudo que ele 
assuma uma posição em relação a estes atores muito reais, e não tanto que 
ele se identifique com os personagens encarnados por eles. Seu peso carnal 
vem “se opor” à tentação, sempre sentido pelo espetáculo, de percebê-los 
como protagonistas de um universo ficcional, e o teatro não passa de um 
jogo, espontaneamente aceito, que se desenvolve entre cúmplices. É talvez 
por ser o teatro excessivamente real que as ficções teatrais dão apenas uma 
leve impressão de realidade; ou então o contrário: conforme Jean Leirens, a 
impressão de realidade que o filme nos dá não se deve de modo algum à 
forte presença do ator, mas sim ao frágil grau de existência dessas criaturas 
fantasmagóricas que se movem na tela [...] (p.23). 

 

  

Em Dogville (2003), por mais que os atores estejam dispostos em um espaço 

teatral, ainda há um convencimento do espectador a respeito da diegese do filme. 

Tendo em vista a distância que a câmera promove de um realismo palpável, que divida 

o mesmo espaço com o espectador, e o efeito da narrativa fílmica - com suas 

aproximações e montagens elípticas (elipses temporais e espaciais). 

Aumont (2008), diz que “estamos longe do registo passivo de uma representação 

teatral; o cineasta impõe ao espectador a consciência do olhar da câmera. ” (p. 23). 

Então, diferentemente do teatro, no cinema, o diretor, com sua câmera e os recursos 

técnicos, guia o olhar do espectador, permitindo que ele veja ou não determinado 

acontecimento, conduzindo os sentidos e a experiência do espectador. 

Mas, diferentemente de Metz (1972) e dos autores citados por ele, Aumont 

(2008) ainda defende que o teatro está sempre ali nas obras cinematográficas, seja 

pela escuridão das salas de cinema, ou pelo palco que separa realidade da ficção, 

também encontrados nos teatros. O gênero musical, por exemplo, se aproxima 

bastante do teatro musical, tanto na atuação, quanto na forma com que os fatos são 

apresentados.  Aumont afirma que: 

  
A verdade é que se desenvolveu, em toda a parte, em salas de espectáculo, 
com cadeiras, uma escuridão pelo menos relativa, uma atenção concentrada 
no ecrã, e que isso contribuiu muito para fazer pensar na situação do 
espectador de teatro. Apesar das transformações, por vezes brutais, sofridas 
pela organização do espectáculo de cinema, este dado de base nunca 
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desapareceu: vamos ao cinema para estar frente a qualquer coisa, que está 
separada de nós por uma rampa, real ou virtual, e que vai, durante o tempo 
de uma representação, oferecer-nos um simulacro aceitável de mundo. Os 
filmes podem até ser cada vez menos «encenados», mas o teatro está 
sempre lá enquanto formos «ao cinema» – talvez, agora, já não por muito 
tempo. (AUMONT, 2008, p. 13 - 14). 
  

  

Fernão Pessoa Ramos (2011), no texto A mise-en-scène do documentário, 

evidencia que, no contexto de pós-guerra, nos anos 1950, a mise en scéne se constitui 

fundamentalmente através da ação e das ferramentas estilísticas que vão destacá-la, 

tanto na questão pictórica e imagética - como a fotografia, os figurinos, a cenografia - 

quanto em termos da ação literal - a interpretação do ator. Este novo padrão estético 

foi construído através desta noção de mise en scène. Assim, se inaugura um novo 

padrão do olhar, valorizando, de forma definitiva, a tecnologia do som, deixando a era 

silenciosa, ou melhor, o cinema mudo, para trás.  

Esta mudança pode ser observada claramente nos filmes do diretor britânico 

Alfred Hitchcock, em que os efeitos visuais, juntamente com os sonoros são o cerne 

do filme. Como por exemplo no filme Um Corpo que Cai (1958) em que o exacerbado 

movimento de câmera, aliado aos recursos sonoros, criam uma angústia e ansiedade 

no espectador, guiando seus olhares, os tornando meros voyeurs.  

Em contrapartida, Michel Mourlet (2009), em seu texto Sobre uma arte ignorada, 

defende uma noção radical da mise en scène fílmica, no qual os corpos dos atores 

em cena são o foco principal: “a lealdade sobre o corpo do ator que é o único segredo 

da mise en scène” (s/p). Morlet critica este novo padrão estético que se instaurou no 

contexto do pós-guerra que abusa de “ângulos insólitos, enquadramentos bizarros e 

movimentos de câmera gratuito”. Desta forma criticando veemente o diretor Hitchcock, 

em especial no filme Um corpo que cai, como um exemplo do que “não se deve fazer”:  

 
O redemoinho da câmera em torno do rosto de Henry Fonda para exprimir 
sua angústia, ou as colorações sucessivas de James Stewart em meio ao 
pesadelo da vertigem, procedem da mesma impotência diante do ator, ao 
suplantar uma incapacidade de revelar suas virtualidades passionais – do 
interior – por uma crispação de tudo aquilo que não é o ator, de tudo aquilo 
que está fora dele, da mesma forma que os escritores medíocres forçam o 
estilo e brutalizam as palavras para tentar dar a sentir o que eles não sentem. 
(MOURLET, 2009, s/p). 
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Figura 4 - Um Corpo que Cai - Alfred Hitchcock (1958) 

 

Utilizar desse radicalismo - mise en scéne centrada apenas nos corpos dos 

atores em cena - é esquecer todos os aparatos que também constituem a mise en 

scène: “cenário, iluminação, figurino, maquiagem e atuação dos atores dentro do 

quadro” (BORDWELL, 2008, p. 36). E com a novidade do som na cinematografia não 

deve ser diferente. 

O som é sempre muito intenso nas narrativas do diretor inglês, causando uma 

aflição em quem assiste. Este jogo de som e imagem faz com que o espectador seja 

capturado pela movimentação de câmera, mergulhando completamente na trama. O 

corpo e a linguagem corporal deixam de ser o foco da encenação, e dão lugar às falas 

e diálogos, aos efeitos sonoros, à movimentação de câmera, à montagem e à 

profundidade de campo.  

Dogville (2003), vai ao coração da encenação cinematográfica: a ação cênica, 

como afirma Fernão Pessoa Ramos (2011). Esta narrativa tem como essência a 

atuação, crua, utilizando até mesmo dos recursos da pantomima. Indo em direção 

oposta a Hitchcock, logo na primeira cena do filme, quebra toda a ilusão do cinema 

por não constituir cenários realista. Desta forma, impedindo que o espectador seja um 

legítimo voyeur: 

 
[...] podemos ir além nesta linha, buscando elaborar o sujeito em vida, o 
corpo, que sustenta a ação na tomada. A ação deste corpo, juntamente com 
a expressão do afeto na face, pelo olhar, compõe, em sua conformação 
câmera, o núcleo dos procedimentos que caracterizam a encenação fílmica. 
(RAMOS, 2011, p. 4). 
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2.4. E o teatro filmado?  

 

Logo no primeiro momento, se percebe inúmeras diferenças entre o teatro e o 

cinema, como por exemplo o ambiente em que se passam essas distintas formas de 

arte. Todavia, quando se trata da mise en scéne, há uma enorme proximidade. O 

próprio termo surgiu do teatro e foi incorporado pelo cinema em sua criação, sempre 

querendo encontrar especificidades que não existiam nas demais artes.  

Aumont (2008) confirma essa espécie de apropriação do teatro pelo cinema 

quando diz que a mise en scéne, ou melhor, encenação, “tem a ver com o teatro e a 

teatralidade. ” (AUMONT, 2008, p.12). Ironicamente, no final da década de 20, no 

processo de transformação do cinema mudo para o sonoro, havia um grande medo 

dos diretores quanto a seus filmes serem considerados uma espécie de “teatro 

filmado”. Muitos destes filmes, neste momento histórico, eram imitações monótonas e 

maçantes das representações teatrais. “O teatro filmado passou a ser o estigma dos 

inícios do cinema sonoro. De resto, os amantes de teatro não viam vantagens nesse 

cinema.”. (AUMONT, 2008, p. 19).  

Alguns intelectuais do cinema, como o jornalista René Clair, apresentado por 

Aumont (2008), ainda dizem que o teatro filmado era um gênero novo, que possuía 

particularidades e que não havia razões para dúvidas.  Todavia, de forma geral o 

teatro filmado era atacado por todos, tanto os amantes do teatro, que acreditavam que 

o cinema só adaptava peças de terceira categoria, quanto os que idealizavam o 

cinema puro13. A razão é “conhecida: o cinema não é o teatro, o teatro filmado é 

cinema inferior.”. (AUMONT, 2008, p. 19). Então, Aumont (2008) conclui que “três 

quartos de século após a passagem para o cinema sonoro, uma percentagem não 

negligenciável de filmes se apresenta como a transcrição mais ou menos directa de 

uma representação teatral. ” (AUMONT, 2008, p. 20).  

O teórico da linguagem cinematográfica e crítico francês André Bazin (2014), 

também elucida a introdução do som ao cinema, e, consequentemente, o surgimento 

do teatro filmado. Bazin (2014) faz uma análise profunda do cinema francês das 

décadas de 1940 e 1950, percebendo que os filmes regularmente realizam 

adaptações do teatro, como se os cineastas fotografassem o teatro: 

 

                                                           
13 Cinema Puro - conceito abordado por André Bazin que será melhor abordado posteriormente.  
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Sempre foi uma tentação para o cineasta fotografar o teatro, visto que este já 
é um espetáculo; mas o resultado é conhecido. E foi aparentemente com 
razão que a expressão 'teatro filmado' se tornou o lugar-comum de um insulto 
crítico... Pelo menos o romance requeria certa margem de criação para 
passar da escritura à imagem. O teatro, ao contrário, é um falso amigo; suas 
ilusórias semelhanças com o cinema levavam este para um beco sem saída, 
o atraíam ladeira abaixo para todo tipo de facilidade (BAZIN, 2014, p. 114-
115)  

 

Bazin (2014), então, conclui que não é filmando o teatro que se encontra a 

essência do cinema. A essência, e logo a mise en scéne do cinema, está nas suas 

especificidades, no plano sequência e na profundidade de campo, por exemplo.  

Esse entendimento do que foi o teatro filmado é fundamental para analisar 

Dogville (2003). A princípio, julga-se tratar de um teatro: o cenário construído, quase 

que totalmente, por marcações no chão, que, assim como a decoração dos teatros, 

serve apenas de referência figurativa; a iluminação superior; as personagens sempre 

presentes no cenário mesmo quando suas ações não representam um fio condutor da 

narrativa; uso de pantomima e gestos exagerados na hora de atuar; planos gerais que 

limitam o alcance dos olhos e a presença de várias realidades diegéticas que obrigam 

o espectador a escolher o que olhar. Então, é muito comum que se conclua que 

Dogville (2003) se trata literalmente de um teatro que está sendo filmado.  

Todavia, com o passar da narrativa, aquelas marcações que antes eram um 

grande incômodo, se tornam transparentes; as paredes começam a não ser 

necessárias; atinge-se o mínimo possível para a imersão no filme e no jogo de cena. 

Um filme tão complexo, que sempre está ‘quebrando’ a quarta parede14, ao mesmo 

tempo, consegue criar essa opacidade de uma quarta parede por conta dessa imersão 

que provoca conforme a trama se intensifica. Essa quebra e não quebra da quarta 

parede será melhor tratada no próximo capítulo. 

Não se trata, então, de um teatro filmado, uma vez que o diretor dinamarquês, 

usa dos recursos cinematográficos para construir a narrativa, como por exemplo a 

montagem. Como Bazin (2014) aponta, a arte que o cinema realiza, nenhuma outra 

arte pode realizar, porque os recursos utilizados para construir a narrativa nessa arte 

são exclusivos do cinema. Logo, seria impossível reproduzir, apenas com os recursos 

do teatro, uma obra como Dogville (2003). 

                                                           
14Termo usado para se referir à suspensão da crença na ficção representada. Essa percepção 

é provocada intencionalmente no cinema, no teatro, na televisão e na arte escrita, e tem origem na 
teoria do teatro épico de Bertolt Brecht. 
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FIGURA 5 - Cena que dá início a narrativa 

Dogville (2003) 

 
FIGURA 6 - Plano sequência da primeira cena 

de Dogville (2003) 

 
FIGURA 7 - Cena de Dogville (2003) 
ambientalizando a casa de Thomas 

 
FIGURA 8 - Close-up do rosto de Thomas 

 
FIGURA 9 - Plano sequência revelando o rosto do 

pai de Thomas 

 
FIGURA 10 - Continuação do plano sequência 

 

Dogville (2003) começa com um plano sequência longo, apresentando a cidade 

de Dogville por meio do plano zenital. Dando continuidade ao plano sequência, a 

câmera se aproxima da casa de Thomas (5). A câmera, ainda em plano sequência, 

mostra em detalhe o rádio da família e Thomas ligando-o (6). Na próxima cena, a 

câmera salta para um plano geral, mostrando toda a casa de Thomas (7). No plano 

seguinte a câmera vai até o rosto de Thomas em close-up (8). A câmera agora se 

transporta para o outro lado da sala, focando no rosto do pai de Thomas (9). Depois 

a câmera se abaixa em plano sequência mostrando qual livro o pai de Thomas está 

lendo (10). Logo nesta cena inicial fica visível que Dogville (2003) não é um teatro 
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filmado, visto que esta cena não se trata de um registro passivo de uma representação 

do teatro. Lars Von Trier impõe ao espectador a consciência do olhar da câmera.  

Para situar melhor o cinema de Lars Von Trier na tradição da mise en scène este 

projeto fará uma trajetória por sua carreira no cinema de maneira introdutória no item 

a seguir. Desta forma, evidenciando os filmes que compõem esta trajetória, passando 

pelo Dogma 95 e indo até Dogville (2003).  

 

2.5. Cinema de Lars Von Trier 

 

Lars Von Trier, diretor e roteirista dinamarquês, é conhecido pela grande mídia 

por fazer narrativas fílmicas subversivas, que fogem totalmente das narrativas 

tradicionais da indústria hollywoodiana. Nascido em Copenhague é, possivelmente, o 

cineasta dinamarquês mais ávido e mais inventivo desde Carl Theodor Dreyer - 

cineasta dinamarquês do início do cinema que também foi considerado revolucionário 

por não usar o cinema como ferramenta simples de entretenimento, mas sim usá-lo 

como instrumentos para tratar de temas complexos para a época, como a opressão 

da mulher.  

O filme mais conhecido de Dreyer é La Passion de Jeanne d'Arc (1928). 

Inspirado na iluminação expressionista, trouxe uma câmera presente, explorando 

seus recursos, ou seja, se apossando da mise en scène. Além disso, seus atores não 

usavam maquiagem para que os contornos dos rostos fossem mais naturais, 

valorizando as expressões faciais.  

 

 
FIGURA 11 - Cena do filme La Passion de Jeanne d'Arc (1928)  
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Assim como Dreyer, Lars Von Trier chamou a atenção internacional por ir além 

do simples entretenimento em seus filmes. Cursou cinema pela Danish Film School e 

começou a repercutir na mídia em 1984 com seu primeiro longa-metragem: Elemento 

de Um Crime (1984). Todo o filme foi composto por uma película monocromática 

amarela (com raios de luz azulados) e uma atmosfera sombria, inspirada no 

expressionismo alemão e no cinema noir, além de explorar ângulos e sobreposições 

atípicas. Elemento de Um Crime (1984) foi indicado ao Palma de Ouro em Cannes 

mas acabou ganhando apenas o Technical Grand Prize. 

 

 
FIGURA 12 - Cena do filme Elemento de Um Crime (1984) 

  

Lars Von Trier nunca se rendeu à linguagem tradicional utilizada no cinema, 

elaborando sempre narrativas diferenciadas e ambiciosas, como Epidemic (1987) - 

filme de baixo orçamento e pouca repercussão - e Europa (1991), que deram 

sequência à sua trajetória fílmica. Europa (1991) lhe rendeu dois prêmios no Festival 

de Cannes daquele ano: Grande Prêmio do Júri e Prêmio de Melhor Contribuição 

Artística. E mesmo se tratando de um filme de guerra, tema muito recorrente no 

cinema clássico hollywoodiano, tem uma linguagem surpreendente, retratando a 

Alemanha pós-guerra de uma forma pós-apocalíptica com influência das 

retroprojeções e projeções frontais, muito utilizadas por Hitchcock.  

Tanto Elemento de Um Crime (1984) quanto Epidemic (1987) e Europa (1991) 

abordam uma Europa destruída, seja pelo assassinato de crianças, guerra ou uma 

epidemia que assola o continente. Todos trazem um protagonista com princípios fortes 
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que se contrastam com a realidade em que as pessoas não conseguem mais se 

organizar em sociedade. Ademais, a mise en scène destas obras é comum: trazendo 

o cinema noir como forte influência, utilizando dos recursos da contraluz e das 

sombras para dar mais expressividade às narrativas. Estes três filmes ficaram 

conhecidos como a Trilogia Europa, simplesmente por ter a Europa como palco para 

a construção das narrativas. Nesta trilogia fica claro o uso dos recursos tecnológicos 

utilizados por Von Trier, em particular quando se trata da manipulação da fotografia. 

Em 1995, Lars Von Trier, juntamente com Thomas Vinterberg, fundaram um 

movimento cinematográfico polêmico: Dogma 95. Com o propósito de ir contra as 

vertentes, tanto do cinema clássico quanto do moderno, o Dogma 95 estabelece 

espécies de mandamentos que ditam como os filmes devem ser construídos. Os 

filmes que foram feitos de acordo com estas regras pareciam amadores mas 

ganharam notoriedade quando Festa de Família (1998) de Vinterberg (que abdicou 

de quase todos os recursos tecnológicos para fazer seu filme) ganhou o Prêmio 

especial do Júri em Cannes, naquele ano. Fernando Mascarello e Mauro Baptista 

(2008) expressam sua percepção acerca dos filmes que utilizaram o Dogma 95: 

 

Na tela viam-se imagens feitas em vídeo por meio de câmeras semi-
amadoras, tremidas e granuladas, articuladas por uma montagem repleta de 
jump cuts, em um desapego de sua “estetização” como há muito não se via 
no cinema. Ambos os filmes, aparentemente, possuíam um “quê” de 
amadorismo e de despojamento radical surpreendente no fazer 
cinematográfico. (MASCARELLO; BAPTISTA, 2008, p.121) 

  

Mascarello e Baptista (2008) dividem o Dogma 95 em três partes. A primeira 

parte determina a nouvelle vague e o cinema de autor como alvos de críticas, 

decretando uma ruptura com o cinema moderno (que emanou destes movimentos) 

afirmando que ele sempre se tratou de uma vertente da burguesia. Como solução, o 

movimento dinamarquês propôs um cinema coletivo que renuncie a autoria, tendo 

como base “para tal mudança o surgimento das tecnologias digitais que, segundo o 

manifesto levarão à ‘democratização definitiva do cinema’” (MASCARELLO; 

BAPTISTA, 2008, p.123). 

A segunda parte também se constitui em criticar uma corrente cinematográfica: 

cinema mainstream, tendo como foco principal o seu aspecto ilusório. Este tipo de 

filme não transmite o real, segundo o manifesto, é um tipo de estética capaz apenas 

de transmitir “uma ilusão de emoção e uma ilusão de amor” (MASCARELLO; 
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BAPTISTA, 2008, p.123). O Dogma 95, então, sugere que a saída para fugir do 

cinema mainstream é negar a ilusão, buscando o real. Dogville é uma prova concreta 

de como quebrar a quarta parede mantendo uma certa percepção de realidade: ao 

fazer um filme sem cenários realista, ou uma câmera na mão que se torna tão presente 

na narrativa, há uma quebra constante na fantasia cenográfica, que se refaz a todo 

momento pela força condutora do olhar e da atenção, pela energia presente nessa 

mise en scène. 

  

FIGURA 13 - Cena de Dogville (2003) 
  

A terceira parte vem, de modo mais prático, unir as duas reações anteriores: criar 

um cinema coletivo e criar uma estética voltada para o real. O Dogma 95 criou dez 

mandamentos para suprir estas críticas, nove deles concentram em mecanismos para 

criar uma estética mais realista e apenas um deles trata da autoria. E por meio da 

análise do movimento dinamarquês é possível perceber contradições dentro do 

próprio Dogma. Como por exemplo, percebendo que o “uso da câmera na mão, a 

recusa da utilização de filtros e trabalhos óticos, o uso preferencial de luz natural e a 

filmagem em locação, entre outros” (MASCARELLO; BAPTISTA, 2008, p.125), no 

Dogma, também foram processos estilísticos marcantes em movimentos como a 

nouvelle vague.  

Um ano após este movimento cinematográfico, o diretor dinamarquês lançou o 

filme Ondas do Destino (1996), o primeiro da conhecida "Trilogia do Coração de Ouro" 
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que é composta também pelas obras: Os Idiotas (1998) e Dançando no Escuro (2000). 

Ondas do Destino ganhou o Prêmio Júri no Festival de Cannes e o foi o primeiro de 

Von Trier que trouxe o papel da mulher como centro da narrativa, com muita emoção, 

mostrando ao espectador uma intensa relação de amor.  

Mesmo Ondas do Destino sendo o primeiro após o Dogma 95, ele não segue 

exatamente o que o manifesto propõe. Por mais que todo o filme tenha sido gravado 

com câmera na mão e que toda a iluminação seja natural, ele ainda rompe com 

diversos elementos dos 10 mandamentos. Como por exemplo a trilha sonora externa 

à diegese do filme e edição que altera a fotografia dando um efeito granulado à obra. 

Somente no segundo filme da trilogia, Os Idiotas (1998), que o diretor dinamarquês 

segue de maneira mais fiel o Dogma 95, assim como o seu companheiro Vinterberg 

com o filme Festa de Família (1998).  

O último filme da Trilogia Coração de Ouro, Dançando no Escuro (2000), se trata 

de um musical bastante melodramático sobre Selma, uma mulher que sacrifica a sua 

vida para curar seu filho de uma doença rara na visão que os dois possuem. A 

protagonista é interpretada pela conceituada cantora Bjork. O filme recebeu o Palma 

de Ouro no Festival de Cannes. Repercussões e escândalos à parte, este filme chama 

a atenção também pela simplicidade com que os elementos cinematográficos são 

retratados e por quão emocionante é a narrativa.  

 
FIGURA 14 - Cena do filme Dançando no Escuro (2000) 

  

Quando se faz uma comparação entre a Trilogia Europa com a Trilogia do 

Coração de Ouro é impressionante a diferença com que o diretor trabalha as 
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narrativas. Na primeira se percebe uma fotografia intensa marcada pela presença da 

contraluz, já a segunda trilogia mal se percebe a fotografia, o quão simplória ela se 

apresenta. A Trilogia Europa traz planos fixos com tripé ou planos com grua e 

travelling, e uma montagem que respeita os raccords15 de movimento e que se torna 

quase imperceptível. Em contrapartida, a Trilogia do Coração de Ouro traz câmera na 

mão, que é percebida quase o todo tempo por conta da tremulação, quebrando 

constantemente a quarta parede, além de cortes que chamam a atenção para a 

própria montagem.  

Dando continuidade à trajetória fílmica de Lars Von Trier, a Trilogia Americana 

inclui os filmes Dogville (2003), Manderlay (2005) e o último desdobramento de 

Dogville (2003), Washington, que tem previsão para estreia em 2020. Esta trilogia 

tornou-se ilustre por sua mise en scène que dispensa cenários realistas, para filmar 

em grandes estúdios apenas com marcações no chão para demarcar os ambientes 

em que as narrativas se desenvolvem. Esta mise en scène tem forte influência no 

cinema anti-ilusionista de Bertolt Brecht. 

Dogville (2003), desta Trilogia Americana, será o objeto deste estudo com o 

objetivo de entender e analisar a mise en scène neste filme.   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Segundo o Dicionário Teórico e Crítico de Cinema, de Jacques Aumont e Michel Marie (2006), raccord 

“[...] é um princípio de continuidade das causas: reconstituição de um acontecimento unitário, interação 
dos planos. ” 
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3 - ANÁLISE FÍLMICA: DOVILLE (2003) 

 

Depois de entender o conceito de mise en scène está na hora de colocar o 

conhecimento em prática analisando o filme Dogville (2003), objeto de estudo desta 

monografia. Agora as perguntas são outras, são direcionadas ao filme e ao cinema de 

Lars Von Trier. Existe mise en scène em Dogville (2003)? Dogville (2003) utiliza os 

mandamentos do Dogma 95? Se Dogville (2003) não é um teatro filmado, em qual 

categoria fílmica ele se encaixa? O que faz os espectadores se concentrarem em 

Dogville (2003)? Será sua mise en scéne?  

O livro Lendo as Imagens do Cinema (2009) foi utilizado como principal 

referência para a construção da análise de Dogville (2003). Laurent Jullier e Michel 

Marie (2009) orientam qual é a melhor forma de estudar um filme, além de trazerem 

diversos exemplos práticos, desde o cinema clássico até o pós-moderno.  

Aumont, juntamente com Michel Marie (2004), produzem o livro A Análise do 

Filme, que também será fundamental para entender como se faz uma análise fílmica. 

Dogville (2003) é um filme complexo, para entendê-lo, e a fim de trilhar um caminho 

didático, foi necessário separar suas sequências e estudar os detalhes de sua feitura.  

Uma análise fílmica não se trata de um dogma com mandamentos que devem 

ser seguidos à risca. Existe uma infinidade de maneiras de fazê-la, porém, é essencial 

que se faça a análise de sequências em movimento, não só de imagens congeladas 

no tempo. Não deixa de ser necessário, entretanto, a observação dessas imagens 

pausadas, os fotogramas, para compor a análise: 

  
É evidente que uma análise não se resume à pausa na imagem (por isso 
dizemos que esta é o emblema daquela, e não o seu método ou essência): 
é, porém, inegável que é a partir da possibilidade dessa pausa que o objecto-
filme se torna plenamente analisável: mesmo não podendo recorrer 
efectivamente a ela, é a partir de elementos reconhecíveis na pausa na 
imagem que podemos construir as relações lógicas e sistemáticas que são 
sempre o objectivo da análise. (AUMONT; MARIE, 2004, p. 38 e 39) 
  

  

Assim, para estudar a mise en scène de Dogville, e logo, “apreciar melhor a obra 

ao compreendê-la” (AUMONT, MARIE, 2004, p. 10), não será analisado o filme inteiro 

(como fazem os críticos de cinema) mas sim as suas sequências - representadas por 

fotogramas:  

  
As análises, enfim, são feitas sobre sequências e não sobre filmes inteiros: 
falar do filme em sua globalidade é certamente o exercício mais habitual de 
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interpretação (nas conversas do cotidiano ou nos jornais), mas esse exercício 
supõe ir mais longe da mecânica íntima da narração fílmica e dos detalhes 
da cenografia - o que justamente faz o encanto da leitura “fina” do cinema. 
Aliás, as análises são construídas prioritariamente sobre o que o leitor pode 
ver diretamente por intermédio dos fotogramas reproduzidos - por exemplo, 
o enquadramento, a posição da câmera. ” (JULLIER; MARIE, 2009, p. 17). 

  

Além disso, a análise também terá como diretriz as três figuras fílmicas, seguindo 

uma “ordem de grandeza”: “nível do plano (parte do filme situada entre dois pontos 

de corte), no nível da sequência (combinação de planos que compõem uma unidade) 

ou no nível do filme inteiro (combinação de sequências). ” (JULLIER; MARIE, 2009, 

p. 20, grifo do autor). 

O ponto de vista é o critério mais importante no nível do plano. Uma vez que, 

mesmo com um filme utilizando câmera na mão ou obedecendo à risca os 

mandamentos do Dogma 95, o diretor sempre precisará escolher de qual ângulo a 

cena vai ser filmada. Pode restringir, ao máximo, os aparatos técnicos, como 

iluminação artificial, coloração e até mesmo o cenário, mas sempre será preciso 

apontar a objetiva para a cena.  

Apenas com esta perspectiva é possível entender que Dogville (2003) não se 

trata de um teatro ou de um teatro filmado, como foi visto no capítulo anterior, já que 

o diretor de cinema, o tempo todo, está guiando o olhar do espectador, o direcionando 

para onde ele deseja, e a câmera mantém uma distância da presença real do cenário. 

Desta forma, mesmo sem cenários realistas, Dogville (2003) se trata de uma narrativa 

fílmica, passível de análise.  

Lars Von Trier, ao extirpar quase tudo o que se espera do cenário ilusionista, 

deixando apenas os atores e alguns elementos, permite que o olhar seja orquestrado 

pela encenação dos corpos em cena. Permitindo assim que a mise en scène se realize 

com mais gestos e encenação, além de pequenos planos sequências com os corpos 

dançando no quadro cênico.  

A segunda figura fílmica, pela ordem de grandeza, está no nível da sequência, 

ou seja, um conjunto de planos que compreende uma “unidade espacial, temporal, 

espaço temporal, narrativo (a união da ação) ou apenas técnico (planos que se 

seguem, filmados com algumas regras comuns) ” (JULLIER; MARIE, 2009, p.42). É 

no nível da sequência que se criou um artifício narrativo para a construção de novas 

tramas: a capacidade de justapor diferentes planos para produzir novos sentidos. 
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Então, é por meio da montagem que é possível criar metáforas, produzir sentidos e 

acelerar o ritmo das narrativas. 

No nível do filme inteiro se trata de contar histórias. Dogville (2003), com o 

mínimo de recursos técnicos, ainda consegue contar uma história voltada ao discurso 

da moral e da política. E é por meio dessa trama que o público compreende a estética 

e ética do filme. Dogville (2003), ao mesmo tempo que se aproxima da clássica 

jornada do herói escrita por Joseph Campbell, ao mostrar Grace, sua protagonista, 

em uma situação de desequilíbrio, também foge dessa narrativa clássica ao construir 

uma trama sem cenários, que evolui, ou melhor, regride até chegar ao grotesco. O 

nível do filme, nada mais é que a justaposição dos planos e sequências que finalmente 

dão forma a uma narrativa.  

Somente analisando frame por frame, quadro por quadro, sequências, 

movimentação de câmera e escolhas do diretor será possível entender a narrativa 

com o olhar de um pesquisador onisciente. Então, compreendida a metodologia, 

segue adiante o trabalho de análise fílmica para responder à questão problema desta 

monografia: existe mise en scène em Dogville? 

  

3.1. Análise Fílmica: existe mise en scène em Dogville (2003)? 

  

Dogville (2003) é um filme de 177 min produzido pelo diretor dinamarquês Lars 

Von Trier. Filmado em um galpão na Suécia, Von Trier constrói toda sua narrativa 

neste enorme cenário. E com a ajuda de alguns outros elementos a Cidade de Dogville 

toma forma: marcações no chão do galpão que demarcam casas, ruas e até mesmo 

um cachorro; algumas paredes e janelas que delimitam os ambientes; alguns móveis 

como camas e sofás em que as personagens interagem. Todo o filme, desde de o 

princípio, se mostra antagônico à estética do ilusionismo.  

No cinema contemporâneo, a câmera dinâmica e fluída, não há uma construção 

da espacialidade, o espaço é mais obscuro. Indo na contramão das narrativas 

clássicas que, por meio da decupagem16, estabelecem uma espacialidade: o 

                                                           
16 Decupagem (do francês découpage,) é o planejamento da filmagem, a divisão de uma cena em planos 

e a previsão de como estes planos vão se ligar uns aos outros através de cortes. “O conceito de 
decupagem [...] é definido então como ‘a feitura mais íntima da obra acabada, a resultante, a 
convergência de uma decupagem no espaço e de uma decupagem no tempo’” (BURCH, 1969 apud 
AUMONT; MARIE, 2006). 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_francesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cena
https://pt.wikipedia.org/wiki/Plano_(cinema)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corte_(cinema)
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espectador sabe exatamente onde os atores se localizam. Alguns diretores 

contemporâneos, como Quentin Tarantino, trazem essa espacialidade clássica em 

seus filmes. Os 8 Odiados (2015), último filme dirigido por Tarantino, traz cenas de 

longa duração em espaços concentrados, quase como bocas de cena, em que é fácil 

localizar espacialmente os personagens.  

A proposta estilística de Dogville (2003), ao mesmo tempo, alterna entre a 

câmera fluída do cinema contemporâneo e a encenação que compõe a mise en scène 

clássica. A câmera instável na mão do operador e o uso constante de close-up nos 

rostos dos atores revelam a contemporaneidade de Von Trier em Dogville (2003). 

Bordwell (2008) ao analisar o filme Jerry Maguire (1996) dirigido por Cameron Crowe, 

exemplifica a solução dos cineastas hollywoodianos que se utilizam dos planos close-

up aproximando a câmera dos rostos dos atores. Desta forma, desorientando o 

espectador da espacialidade em que estão inseridos os personagens.  

Outro aspecto estilístico típico do cinema hollywoodiano e que Dogville (2003) 

se apropria é a constante movimentação de câmera. “[...] os diretores tiveram ocasião 

de mover a câmera independente da ação, mas a utilização massiva dessa técnica é 

hoje sem precedentes” (BORDWELL, 2008, p. 53). Os diretores reduziram a 

encenação, uma vez que, hoje, se filma com planos em close-up nos rostos dos 

atores. Num jogo de campo e contracampo, e na combinação de vários cortes, o 

espaço da cena realmente desaparece, assim como Jerry Maguire (1996) que em 

muitos planos há um desfoque dos planos, assim não se vê cenário e os objetos da 

tela. E isso é exatamente o contrário da mise en scène clássica. 

Esta fluidez da câmera contemporânea também se mostra presente em Dogville 

(2003). Ao mesmo tempo, o longa reflete uma linha experimental, se valendo do 

Dogma 95, diferente da linha hollywoodiano, e ainda possui aspectos desta última.  

Bordwell (2008) afirma que “Fazendo uma síntese de montagem e mise-en-

scène, um estilo híbrido pôde ser alcançado por cineastas cinéfilos” (p. 54). Será que 

Dogville (2003) com seus close-ups, montagem intensificada, câmera na mão e o uso 

do plano sequência consegue criar este estilo híbrido enunciado por Bordwell (2008)? 
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Figura 15 - Revela a falta de espacialidade pela 

falta de cenários 

 
Figura 16 - Revela a falta de espacialidade pelo 

close-up no rosto 

  

Dogville poderia ser qualquer cidade imaginada, tanto na fantasia quanto no 

mundo real, devido à universalidade que o longa cria através da identificação 

psicológica com os personagens, diferença fundamental com relação à encenação 

dos atores, no teatro. Retornando à obra de Metz (1972), Significação no Cinema, vê-

se, em sua pesquisa, esta percepção por parte de diferentes autores: “Leirens se vale 

da célebre diferenciação de Rosenkrantz entre o personagem de teatro, objeto de 

“oposição” para o espectador, e o personagem de cinema, objeto de identificação. ” 

(p. 22 e 23). 

A ausência de paredes, de limites, a plena escuridão, o nada que ronda a cidade 

são fundamentais para promover essa universalidade do sentido da obra. Esses 

elementos estilísticos tornam essa realidade mais essencial e menos acidental, no 

sentido substancial, no nível das coisas, dos fenômenos. Tendo em vista a perspectiva 

da falta de espacialidade, vem à tona mais um questionamento: será que Dogville 

(2003), na verdade, é um claro reflexo do fim da mise en scène clássica instigado por 

Aumont (2008)? Ao longo desta análise, acredita-se que este termômetro da mise en 

scène clássica irá definindo o espectro da obra analisada.  

Toda a trama se passa nesta pequena cidade dos Estados Unidos chamada 

Dogville, no cenário político da Grande Depressão de 1929. A protagonista, uma 

jovem e bela moça indefesa de nome Grace, interpretada por Nicole Kidman, procura 

abrigo em Dogville. Grace, que usa um vestido que revela a sua riqueza, está fugindo 

de um típico gangster hollywoodiano. Ao encontrar a amigável cidade Dogville, Grace 

se refugia ali, em troca de pequenos favores aos moradores daquela vila.  

Nesta pequena sinopse parece um típico filme hollywoodiano em que uma moça 

indefesa pede ajuda a um herói: Tom, morador de Dogville, que se apaixona por Grace 

e fazem um casal romântico. Mas diferentemente das narrativas clássicas, a revelação 
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de vícios na personalidade de todos os personagens traz uma angústia e a história 

fica cada vez mais conturbada.  

Dogville (2003) é dividido em nove capítulos e um prólogo (em que se apresenta 

a cidade e seus habitantes). Conta também com um narrador onisciente que sempre 

adentra a narrativa nos momentos estratégicos, semelhante a filmes de fantasia e de 

época. A referência a Bertolt Brecht é dada desde o primeiro plano, quando mostra o 

galpão sem cenários realistas, por exemplo. Além disso, Von Trier declarou17 a sua 

inspiração, a construir Dogville, na canção de Jenny-Pirata da Ópera dos Três Vinténs 

- peça teatral produzida por Brecht com o intuito de quebrar o ilusionismo que era feito 

na época.  

Uma constante queixa dos atores ao filme, é a necessidade de todos os 

personagens estarem presentes em todas as cenas. Isso causou um grande cansaço 

psicológico e físico, visto que os atores ficaram confinados naquele galpão sueco 

durante diversos meses. Esse método de preparação de ator revela uma busca do 

diretor por levar a encenação a um grau de realismo maior, provocado pelo 

esgotamento das personas que os atores buscam sustentar de forma artificial. Isso os 

insere ainda mais na diegese do filme, que trabalha com personagens espinhosos, 

impacientes, com certo grau de vilania e desgaste moral. Essa sensação de cansaço 

e enclausuramento, essa convivência excessiva com o elenco, foi fundamental para 

desenvolver sentimentos correspondentes entre os personagens (de rostos 

mesquinhos e olhos vazios, como a pobre cidade), especialmente para a protagonista, 

que, pouco a pouco, dá crescentes sinais de exaustão física e moral na lida com os 

moradores da cidade.  

Durante este confinamento e a filmagem do filme, também é produzida uma 

espécie de confessionário filmado em que os atores contam como está sendo a 

experiência, além de um acompanhamento dos bastidores. Tudo isso rendeu um 

making of de Dogville (2003), nomeado como Dogville Confessions (2003), que 

mostra, a princípio, como todos os atores estão empolgados com a trama inusitada, 

mas, ao longo do tempo, se mostram exaustos. 

  

                                                           
17 Esta assumida referência de Lars Von Trier a canção Jenny Pirata de Brecht foi retirada da dissertação 

de mestrado intitulada como Dogville, filme e crítica de Evelise Guioto de Souza (2007). 
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FIGURA 17 - Cena de Dogville Confessions (2003) 

  

Sem paredes, na cidade de Dogville, todos os personagens estão 

constantemente expostos, tirando a individualidade daqueles habitantes. A primeira 

cena do filme é um plano zenital da comunidade Dogville, como se fosse uma planta 

baixa desenhada em um papel. Em plano sequência, a câmera adentra a casa de Tom 

e o narrador apresenta este primeiro personagem. Tom é escritor, embora em sua 

obra esteja escrito apenas as palavras “great” e “small” seguidas por pontos de 

interrogação. Tom, em sua caminhada rotineira, sai de sua casa e passeia por 

Dogville, desta forma introduzindo o espaço cenográfico e os demais personagens. 

Com o passeio de Thomas, mais personagens são conhecidos e algumas de 

suas particularidades são reveladas, como Olivia, que cuida de sua filha portadora de 

alguma deficiência; Chuck, um trabalhador rabugento; Martha, uma mulher de meia 

idade que se mostra doce e cuidadosa. Depois de apresentados quase todos os 

personagens, Tom, se dirige à casa de seu amigo Bill, no qual jogar damas todas as 

noites. O narrador apresenta Bill: “era um idiota, e sabia disso. Idiota demais para se 

tornar um engenheiro, e tinha certeza disso.”.  

A partir do início do primeiro capítulo até os 9:31 do filme, o narrador diz “Apesar 

de se esforçar bastante para prolongar as coisas, Tom havia rapidamente triunfado 

no jogo de damas. Começou a chover e a ventar forte quanto Tom voltava para casa 

pela rua Elm”. Neste instante, a câmera acompanha Tom vagando pela Elm Street. O 

jogo de dama com Bill, citado pelo narrador já havia sido representado pela câmera 

anteriormente, no prólogo. 
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Figura 18 - Tom volta para casa 

 
Figura 19 - Começa a chover e ventar forte em 

Dogville 

  

Neste momento a narrativa é decomposta pela câmera e pelo narrador em off, 

que descrevem eventos diferentes da mesma fábula, no mesmo instante diegético. 

Isso foi possível com recursos próprios do cinema, que dão mais autenticidade à mise 

en scène fílmica - no teatro, o comum é que as ações em palco correspondam ao que 

é narrado, mas, no cinema, as constantes elipses produzidas pela câmera e pela 

narração, permitem uma outra compreensão do feito do diretor dinamarquês. E aqui, 

retornando ao conceito de cinema puro, de André Bazin, vemos como o cinema se 

apropria de formas discursivas e estilísticas de outras obras de arte de uma maneira 

original - ressignificando, na forma de se produzir a mise en scène, o sentido da trama 

com o que sua estrutura narrativa nos dá e o que ela escamoteia da fábula. 

Nesse trecho, um narrador característico da literatura - que descreve 

acontecimentos os quais não estão à mostra, delegando ao espectador o trabalho 

imaginativo de construção da fábula - se combina com a instância narrativa da câmera, 

que mostra acontecimentos diferentes, porém, simultâneos aos descritos pelo 

narrador, num cenário característico do teatro (que nos fornece apenas indicações do 

mundo diegético e, assim como na literatura, nos dá certa liberdade imaginativa para 

preencher essas lacunas - como as sinalizações das paredes das casas).  

Dogville (2003) talvez seja uma realização ainda mais sofisticada do que Bazin 

via como um cinema “puro”, autêntico - um fazer cinematográfico que explora suas 

possibilidades técnicas únicas, associadas à inventividade de seus realizadores. Para 

Bazin, essa realização artística original (com relação às outras formas de arte) não 

poderia ser dissociada do realismo da imagem: a decupagem ótica - com o plano 

sequência, que coloca o extraquadro em movimento e revela a contiguidade dos 

objetos e personagens em cena, associado à profundidade de campo, com efeito 

associativo semelhante (coloca os objetos em contiguidade e associação, de um 
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primeiro plano a um segundo, terceiro, quarto e, talvez, até quinto plano) - cria uma 

unidade espaço temporal que emana um realismo muito maior que a montagem 

truncada de planos mais fechados, e explora mais as possibilidades de representação 

do cinema; apenas a imagem como registro fotográfico passivo, por si só, já suscita o 

realismo do seu referente - por ser um registro indicial passivo do que está à frente da 

câmera (à época, pela sensibilização dos cristais de prata pelos fótons, que foi 

substituída pela transmissão de energia dos fotodiodos dos aparelhos digitais).  

Mas, em Dogville (2003), não há esse comprometimento com o realismo ilusório 

por parte do diretor. Alí, realização do cinema como uma forma de arte autêntica 

também se apoia no uso de seus recursos únicos, produtores de sentidos diferentes 

daqueles que encontramos no teatro, na pintura e na fotografia. Mas Von Trier não 

busca, com isso, o realismo que era tão caro a Bazin, da reprodução fotográfica e da 

unidade que há na mise en scène clássica, antes, procura criar um grau de realismo 

psicológico apenas com a ação dos personagens e a reprodução dos vícios presentes 

nas relações sociais mais intrínsecas ao ser humano. 

Essa proposta do diretor dinamarquês, que ora torna o espectador consciente 

da produção fílmica, ora volta a convencê-lo dessa realidade ficcional - especialmente 

nos momentos em que este espectador se perde na absorção das relações sociais 

representadas, de um alto grau de realismo psicológico -, pode ser observada próxima 

ao trecho do enredo analisado há pouco.  

Ainda naquela noite em que Tom vaga pelas ruas, ouve-se tiros distantes, mas, 

ainda assim, próximos daquela pacata cidade. Tom está sentado no banco em um 

dos extremos da pequena vila, e ouve os disparos atentamente, com o anseio que de 

eles se repetissem, mas os tiros cessam e Tom se desaponta. Neste momento, Tom 

se revela um personagem inseguro, que almeja ser reconhecido como um grande 

artista diante daquela comunidade. Em poucos minutos de filme é possível que o 

espectador compreenda por inteiro os anseios medíocres de Tom, ou seja é possível 

entender todo o personagem. Porém, é neste momento melancólico que a bela 

fugitiva, Grace, aparece em Dogville.  

Grace, diferente de Tom, é misteriosa. O narrador não contextualiza de onde ela 

vem e o porquê de estar fugindo. Nem mesmo em suas ações, Grace se revela. Como 

em típicos contos de princesas, Grace se mostra indefesa em todo o filme. Por meio 

deste desamparo de Grace se constrói a alegoria capitalista dentro da vila, em que a 
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força de trabalho de Grace é a moeda daqueles que tem tão pouco no ápice da Grande 

Depressão estadunidense. 

Tom, o ‘herói’ de Grace, apaixonado por aquela misteriosa mulher é quem a 

insere na vila e convence os moradores de acolhê-la. Fazendo um pequeno passeio 

na cidade, Grace questiona Tom porque apresenta a cidade, que tanto ama, por meio 

de seus habitantes. Mostrando e criticando a vida medíocre daqueles personagens, 

que muitas vezes ignoram sua própria realidade, como Jack McKay o qual toda a 

cidade sabe que é cego, mas nunca sai de casa para esconder esse fato dos outros 

cidadãos.  

Os personagens em Dogville (2003), com exceção de Grace e Tom, se reduzem 

a representações alegóricas de instituições ou ideias. A família Henson, por exemplo, 

é uma clara alegoria à moral e à família, concebida em um tradicional 

conservadorismo. Liz, a filha da família Henson, revela o símbolo da hipocrisia 

moralista.  

Os moradores fazem um acordo: a fugitiva pode ficar em Dogville por duas 

semanas, era uma espécie de jogo para provar que ela seria uma ótima habitante da 

cidade. Em troca da hospedagem, Tom sugere que Grace faça trabalhos braçais, que 

ninguém acha necessário, como é ironizado pelo narrador. Então, no primeiro dia de 

primavera, Grace sai pela cidade oferecendo uma hora do seu dia para cada morador. 

E aos poucos todos os moradores aceitaram o trabalho desnecessário de Grace.  

A princípio, os moradores relutam para aceitar aquela fugitiva rica na cidade. 

Também resistem à oferta de Grace para executar essas tarefas do cotidiano que “não 

são necessárias” (como o narrador ironiza), mas, aos poucos, os moradores aceitam 

“generosamente” a ajuda de Grace. Por mais que pareça uma situação justa, ao longo 

da trama, com os “pequenos defeitos facilmente perdoáveis” dos moradores (fala do 

narrador onisciente de Dogville), a história muda sua perspectiva e aquela passa a ser 

uma situação de exploração e humilhação.  

Em Dogville (2003), o cenário político econômico influencia diretamente na 

recepção nada calorosa de Grace. Nos primeiros dias, aqueles paupérrimos 

moradores são frios e resistentes em aceitar a jovem fugitiva. Ao decorrer das duas 

semanas, os moradores vão se adaptando e convivendo civicamente com Grace. 

Exatamente duas semanas depois que Grace chega a Dogville, os cidadãos se 

reúnem na pequena igreja para decidir seu futuro. Era necessário que todos os 

moradores fossem favoráveis à ideia de Grace se refugiar em Dogville. Então, aos 
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poucos, os habitantes do pequeno vilarejo foram chegando à igreja, enquanto Grace 

esperava todos em pé ao lado de Tom que conduziria a reunião.  

Para esta sequência, Von Trier, assim como em diversos momentos da narrativa, 

optou pelo plano zenital da cidade para dar início à sequência. Nesta perspectiva, o 

diretor reduz os moradores a meras peças em um tabuleiro, sendo que, desta vez, o 

que estava em jogo era a vida da refugiada Grace. 

  

 
Figura 20 - Plano zenital dos moradores se reunindo para decidir o destino de Grace 

  

Aos poucos os moradores vão chegando à igreja, e o narrador característico da 

literatura inicia sua fala acompanhado da mesma trilha sonora que acompanha todo o 

longa: 

NARRADOR 
Foi em silêncio total que todos foram à reunião duas semanas após a bela 
fugitiva chegar à cidade. Grace estava ao lado de Tom observando quem 
chegava. Ela sabia que esta podia ser a última vez que veria esses rostos 
agora familiares. Dois deles estavam contra ela. E um já seria demais (para 
expulsar Grace de Dogville). 

  

 Para transformar esta narração em imagem há inúmeras escolhas que um 

diretor pode fazer. Se este fosse um filme típico do cinema de fluxo, muito provável 

que a cena começasse com um plano geral apresentando a igreja com alguns 

moradores chegando. Depois, por meio da montagem, a câmera saltaria para um 

close-up do rosto de Grace, mostrando sua angústia. Então, a câmera mais uma vez 

saltaria em plano médio mostrando os moradores com olhares condenatórios 

entrando à igreja.  

Porém, o cineasta dinamarquês, de uma maneira mais encenada, optou por 

fazer dois pequenos planos sequências para pôr em cena a fragilidade de Grace em 

oposição aos moradores da pequena cidade.  
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Figura 21 (a) - Travelling semicircular em torno 

de Grace 

 
Figura 21 (b) - Travelling semicircular em torno 

de Grace 

 
Figura 21 - (c) Travelling semicircular em torno 

de Grace revelando seus antagonistas 

 
Figura 21 (d) - Travelling semicircular em torno 

de Grace revelando seus antagonistas 

  

Neste primeiro plano sequência, a câmera transita em torno do corpo de Grace, 

completando um travelling semicircular. A princípio (21a), o enquadramento tem como 

foco o perfil angustiado de Grace diante aos moradores da cidade. O travelling em 

plano médio aos poucos revela dois personagens desfocados no canto esquerdo do 

quadro (21 c e d). Os dois personagens ao fundo do quadro são os que estão contra 

Grace no julgamento, que o narrador apresenta. Quando finalmente a câmera para no 

travelling (21 d), mostra a oposição de Grace, que precisa de aprovação, e os 

personagens que se opõem a Grace.  

Mesmo que este plano sequência tenha uma pequena profundidade de campo, 

devido à falta de cenários realistas, os personagens que se opõem a Grace estão 

visíveis ao quadro. Este jogo de oposições não seria possível se a igreja fosse, de 

fato, materializada.  

“O plano sequência, o movimento de câmera e a composição em profundidade 

de campo” (BAZIN, 1991 apud BORDWELL, 2008, p. 32) são técnicas que, segundo 

Bazin, priorizam a mise en scène nos filmes, demonstrando a habilidade que o diretor 

tem em criar artifícios expressivos. Neste plano sequência é possível observar dois 

elementos destas técnicas: o movimento de câmera que transmite a mensagem e o 
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plano sequência fugindo da trucagem da montagem, tão tradicional no cinema 

contemporâneo.  

Em Dogville (2003), existe uma certa assimilação desta linguagem do plano 

sequência. Mas, ainda assim, não se pode ignorar o fato de que um plano sequência 

feito por Lars Von Trier nos anos 2000 reflete um tipo estilístico: com câmera na mão 

e zoom óptico que se aproxima e se afasta dos personagens; totalmente diferente do 

plano sequência em filmes clássicos da mise en scène: com a câmera fixa em um 

tripé, filma-se planos de longa duração sem muita movimentação de câmera 

(panorâmicas suaves, às vezes), apenas os corpos encenando na tela.  

Tendo em vista que o plano analisando não tem profundidade de campo, porque 

a objetiva foca em Grace, ainda permanece as características de um plano com 

profundidade de campo. Visto que, na movimentação de câmera, Von Trier, revela, 

propositalmente, os personagens antagônicos que estão atrás de Grace.  

O mesmo travelling semicircular se repete na cena seguinte, mas de maneira 

inversa. Desta vez, começando a partir dos dois moradores que estão contra Grace: 

Chuck e Jack McKay.  

  

 
Figura 22(a) - Travelling semicircular dos 

antagonistas a Grace 

 
Figura 22 (b) - Travelling semicircular dos 

antagonistas a Grace 

Figura 23 (a) - Travelling semicircular dos 
antagonistas a Grace 

 
Figura 23 (b) - Travelling semicircular dos 

antagonistas a Grace 
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Para o veredito Grace se retira da igreja enquanto os moradores discutem a 

possibilidade da fugitiva habitar ou não em Dogville. Durante a reunião, o diretor optou 

por acompanhar a trajetória de Grace, que recolhe sua trouxa de roupas sob a 

escrivaninha da casa de Tom. A protagonista é surpreendida com alguns presentes 

que a ajudariam no caminho pela montanha: um mapa com toda a cidade, um pedaço 

de pão, um canivete, um dólar. Todos da cidade haviam deixado alguma contribuição 

para auxiliar em sua jornada.  

O narrador, junto à Grace e ao espectador, conclui que Grace tinha amigos em 

Dogville. “Grace se impôs a esta cidade, e ela lhe deu um grande presente: amigos” 

(narrador de Dogville, 2003). Neste momento, com uma trilha que traz uma sensação 

de reconforto, Von Trier utilizou sequências que revelam a reação de felicidade da 

protagonista diante da atitude dos moradores. Em plano médio, Grace está olhando 

para os presentes em suas mãos. A cena possui uma pequena profundidade de 

campo, mas ao fundo é possível perceber os moradores da cidade discutindo o 

destino de Grace, dando esperança ao espectador que Grace ficará na cidade.  

O acordo é claro: Grace deve ouvir 15 badaladas para que possa ficar na cidade, 

cada badalada é um símbolo do voto ao seu favor. Von Trier opta por mostrar planos 

únicos da protagonista angustiada a espera das badaladas. A cada badalada, em uma 

montagem com flashback de planos também únicos dos demais moradores que 

votaram a favor. O flashback feito desta forma, mostrando Grace no tempo presente, 

e os demais moradores no passado em que Grace estava os ajudando, reforça o papel 

da montagem.  

Bordwell (2008) afirma, que o papel do diretor da mise en scéne tende a 

minimizar o papel da montagem, e, desta maneira, evidenciando a emoção que ocorre 

em cada plano. Nestas sequências, o diretor dinamarquês faz exatamente o contrário 

de um diretor clássico da mise en scène, trazendo um maior fluxo às imagens, que 

vão sendo guiadas de acordo com as badaladas. Cada corte, cada fragmento, é 

montado em uma duração máxima de 1 a 3 segundos. 
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Figura 24 - Quando se dá a primeira badalada 

 
Figura 25 - A primeira personagem em flashback 

 
Figura 26 - Grace contando aflita as badaladas 

 
Figura 27 - Personagem em flashback que era 

contra Grace ficar 

  

No final, Grace conta 15 badaladas e finalmente tem o refúgio que tanto queria 

em Dogville. Neste tempo, com a exploração do trabalho de Grace, é possível notar 

construções fundamentais para o mundo contemporâneo, a criação de necessidades 

(como passar as páginas da partitura de Martha e conversar com Jack McKay) e o 

crescimento do capital. Todos estão satisfeitos com os trabalhos não necessários de 

Grace, e em pouco tempo a personagem é aceita pela cidade e começa a receber um 

pequeno dinheiro em troca.  

O primeiro plot point18 de Dogville (2003) acontece quando os policiais vão até a 

cidade e colocam um cartaz de “desaparecida”. Como é uma cidade pacata o narrador 

ironiza que “pelo o que se lembra foi a primeira vez que a polícia pisou em Dogville”. 

A partir deste momento começa um mal-estar na cidade, que é intensificado no feriado 

de 4 de julho.  

Todos os moradores de Dogville, inclusive Grace estão em uma longa e 

exuberante mesa de jantar para comemorar a Independência dos Estados Unidos. 

                                                           
18 Segundo Syd Fiel no livro Manual do Roteiro o “ Plot Point — Ponto de Trama, de Enredo ou de 
Intriga. Uma das mais importantes ferramentas da técnica desenvolvida por Syd Field. Em português, 
adotamos a denominação de "Ponto de Virada" por melhor sintetizar o conceito de Plot Point: um 
incidente, episódio ou evento que "engancha" na ação e a reverte noutra direção. ” 
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Essa é uma interessante cena para se analisar, tendo em vista o conceito da mise en 

scène: como Lars Von Trier resolveu a famosa cena da mesa de jantar? 

Filmar em volta de uma mesa de jantar sempre foi um grande desafio para os 

cineastas ao longo do tempo, a continuidade das cenas tem que ser perfeita para que 

não se tenha problema com a mise en scène, filmagem e montagem. Orquestrar os 

olhares, objetos que estão a mesa e movimentos dos atores é extremamente 

complicado e minucioso. Então, para resolver o “quebra-cabeça da mesa de jantar”, 

diretores, ao longo da história do cinema, desenvolveram práticas padronizadas que 

Bordwell (2008) chama de “esquemas”:  

  
O princípio de continuidade da filmagem clássica propõe dois esquemas 
principais: o dos planos únicos, que caracteriza o cinema mudo; e o da 
variedade de planos, que caracteriza o cinema sonoro. Amplamente utilizado 
pelos diretores contemporâneos em tais cenas, o travelling constitui o terceiro 
esquema também fundado no pressuposto da continuidade espacial. 
(BORDWELL, 2008, p.25). 

  

Bordwell (2008) analisa algumas soluções que fujam deste esquema dos 

cineastas e nesta monografia servirá de base para analisar a cena de Dogville (2003). 

No filme contemporâneo, A Virgem Desnudada por seus Celibatários (2000) do diretor 

Hong Sang-soo, três personagens estão sentados lado a lado em volta da mesa, de 

frente à câmera, dois outros estão de costas em primeiro plano. O diretor opta por um 

plano sequência longo de 96 segundos com a câmera fixa, tal como faziam nos 

esquemas do cinema mudo. Desta forma, eliminando a possibilidade da montagem.  

Com essa escolha estilística que volta à tradição da mise en scène, Hong permite 

que os corpos se movimentem em cena, criando movimentos orquestrado que, ora 

revela, ora esconde um personagem para evidenciar outro e assim constrói uma 

dança com os corpos. A montagem tradicional de planos únicos, que muito se faz na 

indústria hollywoodiana, “teria eliminado a possibilidade das sutis variações de 

pequenos signos corporais que os pesquisadores apontam como essenciais à 

interação humana” (BORDWELL, 2008, p. 28). 

O diretor sul-coreano, com sua câmera fixa, a distância média e um longo plano 

sequência, produziu um efeito que “Charles Barr nomeia de “gradação de ênfase”, 

uma escala de tons dramáticos que reverbera com a ação principal da cena” (BARR, 

1963, apud. BORDWELL, 2008, p. 28). Hong eliminou suas possibilidades na direção, 

mas criou soluções que fazem parte da tradicional mise en scène fílmica, cuja as 

consequências ultrapassam as cenas de mesa de jantar.  
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Alguns cineastas contemporâneos, como Tarantino em Cães de Aluguel (1992), 

para solucionar os problemas de raccord, ou seja, os problemas de continuidade 

espaço-temporal, utilizam a câmera circular em volta da mesa, que vai girando ao 

longo de toda a cena com enquadramento fechado. Na conhecida cena de Cães de 

Aluguel (1992), o espectador fica desorientado, já que não se vê a mesa, quem está 

falando e o que os personagens estão comendo.  

 
FIGURA 28 - Plano geral mostrando todos os 

personagens a mesa 

 
FIGURA 29 - Câmera se aproxima de Grace 
revelando que ela também é uma cidadã de 

Dogville 

 
FIGURA 30 - Coral com as crianças 

 
FIGURA 31 - Martha guiando a música no piano 

 
FIGURA 32 (a) - Close-up revelando demais 

personagens 

 
FIGURA 32 (b) - Seguido de um plano 

sequência revelando o restante dos 
personagens à mesa 
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FIGURA 33 - Novamente um plano geral mas 
desta vez a bandeira dos EUA está em primeiro 

plano 

 
FIGURA 34 - Os personagens batem palma com 

o final da música de Independência 

  

Para dar forma às representações dentro do espaço tempo da cena da mesa de 

jantar, Lars Von Trier utiliza da encenação em diagonal. Esta sequência tem dois 

momentos principais: antes e depois dos policiais chegarem à cidade. Todos os 

moradores estão sentados em volta da mesa retangular, menos Martha e as crianças, 

que comandam o coral da música de Independência dos Estados Unidos. 

No primeiro momento o encenador utiliza de um plano sequência que parte de 

um ângulo geral revelando todos os personagens que compõe a cena (28). A primeira 

montagem acontece quando a câmera aproxima de Grace em um plano médio 

também sentada à mesa, revelando que finalmente é uma cidadã de Dogville (29). Em 

mais um corte a câmera dá foco em um plano médio às crianças do coral (30) que mal 

cabem no quadro, Von Trier não parece se preocupar com a composição tradicional. 

Em plano sequência, e com uma panorâmica que quase faz um chicote19, revela 

Martha tocando piano e guiando o coral (31). No próximo plano sequência, por meio 

da encenação em profundidade diagonal, o primeiro plano está em foco, e logo em 

seguida (32a), com a movimentação de câmera, o segundo plano entra em foco, 

revelando os irmãos Henson e, no terceiro plano, ainda em desfoque, o personagem 

McKay (32b).  

Para terminar a cena, junto à música, o diretor mostra novamente em plano geral 

todos os personagens, com a bandeira dos Estados Unidos no centro da profundidade 

diagonal, atraindo os olhos do espectador para o centro do quadro (33). Nesta 

composição, cada corpo dos personagens está de um modo, desta forma mostrando 

pelo menos uma fração de cada corpo. O personagem McKay que é cego está mais 

                                                           
19 Chicote quando a “câmara corre lateralmente durante a filmagem de uma determinada cena, 
deslocando rapidamente a imagem.”. Disponível em: 
http://www.roteirodecinema.com.br/manuais/vocabulario.htm. Acesso: 6 de nov. 2018.  

http://www.roteirodecinema.com.br/manuais/vocabulario.htm
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à frente e corcunda, permitindo visualizar o coral e a personagem à sua direita, Liz, 

que está ereta olhando para o coral (34). Todos os personagens estão orquestrados 

para que se revelem, tratando, desta forma, de uma encenação em profundidade de 

campo, construindo um equilíbrio na composição. 

A música termina junto das palmas dos moradores. Uma nova sequência na 

mesa de jantar se inicia com a clássica forma de chamar atenção para iniciar um 

agradecimento: McKay bate o talher na garrafa de vidro que está à sua frente. O 

primeiro plano sequência é um dos mais longo de toda a trama, com uma duração de 

22 segundos. Mas, ao longo destes segundos, a câmera se movimenta: primeiro em 

um plano médio revela o movimento de McKay para chamar atenção, a garrafa de 

vidro no qual o personagem bate está no centro do quadro (35). Logo em seguida a 

câmera se afasta rapidamente por meio do zoom óptico, mostrando todos os 

personagens virando o olhar para McKay (36). 

  

 
FIGURA 35 - McKay bate na garrafa para 

chamar atenção dos moradores 

 
FIGURA 36 - Plano sequência moradores 

voltam o olhar para McKay 

 
FIGURA 37 - McKay inicia sua fala ainda em 

plano sequência 

 
FIGURA 38 - McKay, ainda em plano sequência, 

com a mão aponta para Grace que está no 
canto extremo direito do quadro 
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FIGURA 39 - Grace é figura central do quadro já 

que Tom e a criança olham para ela 

 
FIGURA 40 - McKay mesmo em último plano 

ainda é o foco do olhar do espectador 

  

Aos poucos, a câmera se aproxima novamente de McKay (37), mas, dessa vez, 

mostrando a encenação em profundidade diagonal, em que o cego senhor está à 

frente em um dos terços do quadro. Os demais personagens formam a linha guia que 

conduz o olhar do espectador até McKay, que está em evidência. 

McKay aponta para Grace e a agradece por estar fazendo Dogville melhor. A 

câmera, ainda em plano sequência, se movimenta revelando Grace no canto direito 

do quadro, em contraposição a McKay, que está no canto esquerdo do quadro (38), 

criando um equilíbrio cênico. Logo em seguida o diretor opta por fazer um corte quase 

invisível que mostra a atenção de Grace (39). Ainda neste plano, Tom e as crianças 

que estão ao lado de Grace a olham para guiar o olhar do espectador à personagem 

que está no centro do quadro e em evidência diante de sua postura ereta. Esta 

composição em profundidade pode explorar o movimento dos corpos, reforçando o 

peso visual de Grace por meio do movimento de Tom, enquanto os personagens do 

primeiro plano permanecem quase parados.  

As mesmas coreografias dos corpos permanecem no plano seguinte, em que 

McKay está no último plano, mas ainda em evidência, já que os demais personagens 

estão quase que parados, tendo em vista que apenas uma pequena parte do rosto de 

McKay está aparecendo (40). Mas ainda assim, por conta de seu movimento e sua 

fala, o olhar é guiado para o personagem que também está em um dos terços do 

quadro. 

A cena ainda se delonga com planos sequência parecidos, tendo sempre em 

foco McKay e Grace. A sequência finaliza quando McLay propõe um brinde a Grace 

e logo em seguida o telefone da cidade toca contando que os policiais estão prestes 

a chegar em Dogville. 
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Esta tática da encenação em profundidade diagonal permite a interação entre os 

personagens e também promove uma estabilidade no quadro, devido às linhas guias 

que a mesa retangular e a disposição perfeita das massas equivalentes no campo 

criam. A câmera está quase sempre na mesma posição, mostrando os personagens 

em diagonal, apenas alterando a distância por meio do zoom óptico ou para onde a 

câmera está apontada. A câmera continua fixa, como nos tradicionais esquemas, mas 

dessa vez, se utilizando de corte e câmera na mão para criar um fluxo e uma 

movimentação na sequência. 

Lars Von Trier cria uma ruptura clara com os esquemas que os cineastas 

desenvolveram no começo da história do cinema para resolver “o quebra cabeça da 

cena da mesa de jantar”. Mas, diferentemente da indústria hollywoodiana, que resolve 

esta cena por meio de planos individuais, Von Trier recorre à encenação em diagonal. 

Esta encenação era comum em tomadas externas no início do cinema e, em cenas 

de estúdios entre 1906 e 1913. Era uma forma que os diretores americanos criaram 

para preencher a área vazia do primeiro plano em cenas internas. Em geral a 

profundidade diagonal coloca todos os planos em foco. Von Trier abusa desse 

recurso.  

Mas, assim como em toda solução para a mesa de jantar, também se cria 

limitações: ao colocar todos os personagens em alturas semelhantes há a 

possibilidade de desequilibrar o plano. Von Trier resolve este desequilíbrio explorando 

o movimento, tanto de câmera quanto dos personagens, que se movimentam para 

guiar o olhar do espectador.  

Depois deste momento de comemoração e brinde, os policiais chegam à cidade 

e colam mais um cartaz com a imagem de Grace. Mas, desta vez, com a mensagem 

“procura-se”, acusando que Grace estava ligada a assaltos de banco na costa oeste, 

o que seria impossível, já que os crimes ocorreram há duas semanas. Além disso, o 

policial, típico texano com sotaque exagerado e andar conhecido, afirma que Grace é 

perigosa, gerando um mal-estar em Dogville. O pai de Tom é o primeiro a afirmar o 

quão desagradável era aquela situação e a senhorita Henson, com toda a moralidade 

que tem, afirma que estão cometendo um crime em não denunciar Grace. 

Este novo cenário conflituoso é resolvido, mais uma vez, por Tom, de uma forma 

mais administrativa, colocando Grace para trabalhar mais e receber menos. Para isso, 

a cada trinta minutos Martha toca o sino avisando que Grace tem que ir a uma outra 

casa, agora ela fazia 2 visitas por dia a cada morador. Desta forma os moradores 
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daquela cidade se sentem mais tranquilos em aceitar Grace em Dogville com mais 

exploração.  

A exploração de Grace se intensifica e vai até a dimensão do grotesco. Tudo 

começa quando Grace está cuidando de um dos filhos de Chuck e um deles, Jason, 

exige que ela dê palmadas para castigá-lo. Grace se recusa, mas Jason a chantageia 

dizendo que “quando alguém não pode fazer pelos outros aquilo que gostaria a pessoa 

que não recebe pode ficar brava. É isso que a senhorita Henson diz”. 

Logo após essa situação desagradável, o narrador faz uma metáfora de Grace 

e as montanhas que cercam Dogville, alegando que Grace ficou tão vulnerável quanto 

as montanhas, “Grace também havia se exposto”. E neste conflituoso cenário, Chuck 

chega em casa e a polícia, em Dogville. Chuck aproveita esta oportunidade para 

estuprar Grace, já que ela não pode sair da casa ou mesmo reagir, fazendo algum 

barulho.  

  

 
FIGURA 41 (a) - Plano sequência em espiral 

 
FIGURA 41 (b) - Plano sequência em espiral 

 
FIGURA 41 (c) - Plano sequência em espiral 

 
FIGURA 41 (d) - Plano sequência em espiral 
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FIGURA 41 (e) - Plano sequência em espiral FIGURA 41 (f) - Plano sequência em espiral 

 
FIGURA 41 (g) - Plano sequência em espiral 

 
FIGURA 41 (h) - Plano sequência em espiral 

 
FIGURA 41 (i) - Plano sequência em espiral FIGURA 41 (j) - Plano sequência em espiral 

 
FIGURA 41 (k) - Plano sequência em espiral 

 
FIGURA 41 (l) - Plano sequência em espiral 

  

Dogville (2003) concilia tendências do cinema contemporâneo, com os planos 

próximos - que se concentram nos rostos e sem espacialidade bem definida -, à mise 

en scène clássica que utiliza dos planos sequências. Muitos críticos da mise en scène 

fílmica como Bordwell (2008), trazem o plano sequência como uma solução para 

construir uma narrativa encenada. Então, uma forma de perceber a mise en scène em 
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Dogville (2003) é analisando o mais longo plano sequência de todo o filme - dura cerca 

de 30 segundos. 

O plano inicia e termina com o plano zenital. No primeiro momento, a 

personagem está deitada em um tapete na casa de Chuck, na qual acabou de ser 

violada (41 a). Em um ângulo de aproximadamente 90 graus em relação a Grace, a 

câmera gira em dutch angle em torno da personagem enquanto uma trilha angustiante 

acompanha a cena. A câmera cria um espiral e vai se afastando, a personagem fica 

cada vez menor, até virar um pontinho no canto esquerdo do quadro, mostrando a 

dimensão da cidade em relação à protagonista (41 l), ressaltando a sensação de 

insignificância e abandono da personagem. 

Nesta cena, por mais que se trata de um plano sequência, foge completamente 

da noção de mise en scène clássica, uma vez que há a dissolução completa do 

espaço. Mourlet (2009), um dos defensores radicais da mise en scène clássica, 

considera este tipo de plano e “enquadramento bizarros” (MOURLET, 2009, s/p)20, 

uma impotência do diretor que não encena sobre o corpo do ator. Mourlet (2009) ainda 

afirma que este tipo de redemoinho com a câmera é uma espécie de “mise en scène 

truncada” (2009, s/p) que tira a essência do conceito: a encenação dos corpos no 

quadro. 

Ao contrário do que acredita Mourlet (2009), essa espécie de mise en scène 

truncada foi essencial para expressar o sentido do filme: Von Trier, por meio deste 

plano sequência em espiral, desnudou as relações que há em Dogville (2003), 

revelando a verdadeira essência daqueles moradores. 

Bordwell (2008) afirma que “o plano-sequência não é então um fim em si mesmo, 

mas um meio de enfeitiçar o espectador por meio de uma imagem deslumbrante” (p. 

137). O diretor dinamarquês, enfeitiça o espectador por meio da movimentação de 

câmera, e mesmo se valendo do plano sequência, não o utiliza de maneira clássica. 

Num cinema de mise en scène clássica este tipo de plano não seria possível, 

visto que a construção do espaço é feita por meio da decupagem. Imaginando esta 

cena sendo criada por meio da mise en scène clássica o diretor colocaria câmeras 

nos extremos do quarto, criando o movimento de espiral apenas alternando as visões 

do espaço.  

                                                           
20 Texto trazido por Luiz Oliveira Jr. (2009), sem página.  
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Lars Von Trier ao dissolver a noção de espaço, vai além da decupagem clássica. 

Por meio do plano zenital, o diretor revela uma totalidade abstrata da cidade, uma 

cidade que não se vê, que está apenas demarcada no chão. Então, neste plano 

sequência não há mise en scène clássica devido à falta da construção do espaço a 

partir da decupagem. 

Quando Tom descobre o estupro, acredita que deveria fazer algo a respeito, mas 

se contém porque acha que os moradores de Dogville não podem saber do caso entre 

os dois. Ele até prepara uma fuga para Grace, mas, em pouco tempo, a denuncia aos 

demais moradores. Grace é acusada pelo seu próprio “herói” de ter roubado o dinheiro 

do seu pai na fuga. Por conta dos tais antecedentes criminais de Grace, a cidade 

decide acorrentá-la para que não fuja mais. Então, a cidade, com a ajuda de Bill, cria 

uma espécie de grilhão de condenado para Grace, a reduzindo à condição de escrava. 

Neste ponto da narrativa, a protagonista não tem mais a condição de humanidade dos 

demais. Assim, com sua retificação, todos abusam de Grace como bem entendem. 

Os estupros que agora eram rotineiros, não são mais constrangedores.  

  

 
FIGURA 42 - Grace com a grilhão impedindo que ela fuja de Dogville 

  
Neste ponto grotesco da narrativa é que se apresenta o segundo plot point. Tom, 

se sente insatisfeito porque todos aproveitam de Grace menos ele, então quer ter uma 

relação sexual com a protagonista. Grace, que já está destruída, não é receptiva, o 

que faz com que Tom ligue para os gângsteres que a procuram no início do filme.  

Encaminhando para o desfecho da história, finalmente se dá o plot twist 

(reviravolta do enredo) de Dogville. Quando os gângsteres chegam, é revelado que 

Grace, na verdade, é filha do chefe da quadrilha. Eles têm uma longa conversa em 
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seu carro, e o pai de Grace fala que a arrogância da filha permitiu que todos estes 

atos acontecessem. Alimentada pela vingança e pelo raciocínio de seu pai, Grace 

decide dizimar Dogville e todos os seus habitantes. Com a ajuda dos capangas, Grace 

queima Dogville e a narrativa tem um fim.   

O final se dá com Dogville destruída, mostrando pela última vez um plano zenital 

da cidade, mas, desta vez, não há marcações no chão. Em Dogville só restou o vazio 

e o cachorro, que se materializa no final do último frame. 

  

 
FIGURA 43 - Dogville está destruída 

  

  

Este plano final é muito interessante tendo em vista o conceito de mise en scène. 

Ao destruir Dogville, também se destrói as delimitações do chão, os poucos móveis. 

Só resta um grande galpão preto com pessoas jogadas no chão. Lars Von Trier traz 

uma novidade estilística em Dogville (2003). Ao construir uma trama sem cenários 

realistas teve de optar por táticas diferentes para trazer a atenção do espectador.  

Algumas técnicas conhecidas, porém, em desuso, como o conceito de 

profundidade diagonal do qual se valeu para resolver a mesa de jantar; outras um 

pouco inusitadas, ao fazer um plano sequência em espiral que desnuda toda a cidade. 

Em todo o filme, Von Trier foge da linguagem padrão do cinema21, da decupagem 

hollywoodiana. O diretor dinamarquês explora a ausência de barreiras com uma 

                                                           
21 THOMPSON 1985, apud. BORDWELL, 2008, p. 119. 
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câmera, ora voyeur, ora narrador, dando sentido à trama quando aglutina eventos e 

personagens.  

Von Trier, ao mesmo tempo que se afasta da mise en scène clássica, devido à 

falta da construção do espaço, uso recorrente de câmera na mão e planos fechados 

nos rostos dos personagens, também se aproxima deste conceito, ao assumir uma 

prerrogativa estilística que utiliza do plano sequência e profundidade diagonal em 

momentos estratégicos. Talvez esta seja a maior contribuição de Dogville (2003) na 

encenação cinematográfica: criar um híbrido entre o cinema contemporâneo e a 

tradição da mise en scène.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O tradicional cinema americano se alastrou pelo mundo cinematográfico e 

comandou a cena fílmica a partir da Primeira Guerra Mundial. Desta forma, tornando 

a decupagem clássica sinônimo da linguagem oficial do cinema. Indo contra esta 

tendência original, Lars Von Trier aposta em Dogville (2003), um filme que desconstrói 

a decupagem clássica com: plano sequência, profundidade diagonal, grande 

profundidade campo. São recursos que se somam à proposta de trabalhar com 

ausência de cenários - o plano sequência e a profundidade de campo permitem 

observar todos os personagens em seus espaços cênicos sem parede, produzindo 

novos sentidos na narrativa pelo confronto dessas diferentes realidades dos 

personagens postas em conjunto nas cenas.  

A partir das noções e definições de mise en scène investigadas por Jacques 

Aumont (2008) e David Bordwell (2008), ofereceu-se uma compreensão sobre este 

conceito ao longo da história cinematográfica. É a partir dessa compreensão que é 

possível entender o que há de transitório no cinema de Lars Von Trier, decorrente do 

modo não tradicional que o diretor opta por fazer seus filmes, em especial Dogville 

(2003).  

Esta monografia procurou investigar de que modo a tradição da mise en scène 

foi utilizada no filme Dogville (2003) para construir uma narrativa. De que maneira a 

mise en scène deste filme procura se adaptar a um mundo cinematográfico carente 

de expressividade cênica. Esse trabalho investigativo é realizado através da análise 

do filme Dogville (2003), de Lars Von Trier, que emprega tanto a mise en scène 

clássica quanto a montagem em continuidade para construir sua narrativa. E quais 

são as consequências estilísticas diante desta abordagem sem cenários realistas. 

Ao que parece, Dogville (2003) se insere em um equilíbrio entre a tradição da 

mise en scène e o cinema contemporâneo. Como Louis Feuillade, Lars Von Trier 

desenvolve coreografias dentro do quadro cênico para compor uma narrativa que 

reeduque o olhar do espectador, anestesiados pelas narrativas clássicas 

hollywoodianas. Assim, o diretor dinamarquês retirou o máximo da composição, até 

mesmo o cenário, e abusou dos recursos técnicos para dirigir o olhar do espectador 

por meio de uma encenação mais complexa. Lars Von Trier explora o repertório 

composicional somente através dos atores e poucos elementos indiciais. Desta forma, 
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o público tem maior possibilidade de criar um forte envolvimento emocional com o 

filme.  

Por mais inusitado que pareça, Dogville (2003) consegue alcançar esse 

fenômeno do cinema: a verossimilhança. Com o passar da narrativa, o espectador 

está tão imerso à trama que a falta de cenários realistas não incomoda os olhos. Na 

realidade, estas quebras anti-ilusionistas só intensificam a energia da narrativa.  

Uma cena que comprova este envolvimento emocional com o filme é a cena em 

que Grace está prestes a ser estuprada por Chuck, um dos moradores da vila. Outros 

personagens passam a todo o momento em frente à cena traumática, mas não 

impedem que a violação aconteça, já que existem paredes ficcionais ali. Isto acontece 

na metade do filme - o olhar do espectador já está acostumado com a forma da 

narrativa -, as paredes indicadas agora são tão reais quanto as paredes físicas. A 

repulsa e incômodo com esta cena provocam sentimentos quase tão reais quanto os 

sentimentos que provocaria o estupro em si, diante de nós.  

O quadro fílmico leva o olhar para fora do centro, nos instiga a pensar além do 

enquadramento, no extraquadro. O quadro cinematográfico é um cache22 que só 

permite visualizar uma parte da cena, só é revelado um fragmento da realidade 

representada. A função do quadro cinematográfico “é menos a de furtar a realidade 

ao olhar que a de revelá-la; o que ele mostra tira seu preço do que ele esconde, o 

testemunho invisível do filme possui antolhos, sua ubiquidade ideal é temperada pelo 

enquadramento. ”23 

Essa noção, de que o enquadramento fílmico é um cache, é evidenciado a todo 

o tempo na narrativa. Os diretores dos típicos filmes ilusionistas, mantêm uma relação 

momentânea com o enquadramento, sendo ele apenas uma sensação provisória do 

espaço nesses filmes.  

Em Dogville (2003), ainda existe um movimento centrífugo na tela, de atração 

para dentro da cena, diferente do padrão (que, na atualidade, produz um movimento 

centrípeto com uma montagem e cenas esquizofrênicas, nos impelindo para fora do 

espaço e do tempo diegético). Como a representação não é constituída de cenários 

realistas, o filme produz dois efeitos: o extracampo e o extraquadro só dão 

                                                           
22 Cache - conceito abordado por Bazin (2014), que define a tela como uma máscara da realidade. 
 
23 Dominique Villain, L’oeil à la caméra, p. 122. Citado na dissertação de mestrado de Oliveira Jr., 
intitulada como “o cinema de fluxo e a mise en scène”.  
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continuidade ao nada que preenche o espaço cênico - salvo as vezes em que Von 

Trier trabalha com planos mais fechados nos rostos dos atores -, fechando o espaço 

da narrativa e não dando sugestão de continuidade desse mundo diegético; o olhar, 

sem referências de continuidade para além do que está em quadro, se atém aos 

personagens - isolados nesse espaço negativo -,  que ganham enfoque e transmitem 

mais acentuadamente seus sentimentos, nos atraindo mais para suas realidades 

psicológicas. Além disso, o diretor dinamarquês sempre exigia que todos os atores 

estivessem em todas as cenas do filme, já que o olhar do espectador transpassa as 

paredes invisíveis.  

Lars Von Trier se aproxima da estética da mise en scène clássica ao se utilizar 

de técnicas semelhantes às de Feuillade, como a profundidade diagonal para resolver 

a mesa de jantar; deixar os personagens secundários olharem para o personagem em 

destaque; equilibrar os atores dos dois lados do quadro. Tendo em vista que estas 

táticas para resolver a mesa de jantar têm sua provável origem no teatro, em que o 

metteur en scène deveria guiar o olhar do espectador por meio da movimentação dos 

corpos no palco.  

A superação da mise en scène clássica leva a uma nova mudança estilística que 

domina o método de guiar o espectador. A mise en scène mudou, ela está se 

rarefazendo, se liquefazendo na trajetória do cinema, porque se acredita que sua 

essência está sendo perdida. Lars Von Trier fica no meio do caminho, ele retorna a 

esta mise en scène clássica ao orquestrar os corpos na tela em planos sequências e 

profundidade diagonal. Mas, ao mesmo tempo, deixa a encenação se perder quando 

abre mão do extraquadro e extracampo e abusa de planos fechados nos rostos dos 

atores, perdendo assim a espacialidade da narrativa e reduzindo a verossimilhança, 

o significado e o valor do que é posto em quadro; e se utilizando de câmera na mão, 

tão comum no cinema contemporâneo. 

Dogville (2003) se aproxima das tradicionais narrativas hollywoodianas, ao 

deixar esvair o espaço e tirar a noção de espacialidade. Franquias como Velozes e 

Furiosos e Missão Impossível, por outro caminho, também esvaziam a cena. A câmera 

muito movimentada, com planos de pouquíssima profundidade de campo, torna os 

planos quase esquizofrênicos, tirando toda a espacialidade da cena. Há um 

esvaziamento do valor e significado da referência do espaço, da posição dos atores, 

da contextualização deste espaço com a narrativa. A trama perde sua espacialidade 

tanto nessas franquias de massa quanto em Dogville (2003). 
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Porém, dizer que houve uma morte da mise en scène, como presumiu Aumont 

(2008), é exagerado. Apesar de todo o esvaziamento que a proposta estilística de 

Dogville (2003) provoca no espaço cênico, das rupturas com o tecido da realidade 

diegética, dos cortes que fracionam os mínimos atos e privilegiam momentos das 

atuações em detrimento da mise en scène, o resultado final ainda é produtor de 

sentidos, ainda atrai o espectador com uma encenação que, vez ou outra ganha mais 

liberdade e expressividade nos planos sequência e no campo focal ampliado, e coloca 

em confronto personagens visíveis nos primeiros, segundos terceiros e quartos planos 

- há uma relação de contiguidade entre o que é posto em perspectiva.  

Não seria mais plausível, diante desta percepção, supor que houve menos 

a morte que a transformação da mise en scène clássica? Ao confrontar diferentes 

tendências do cinema, num corte histórico da construção da mise en scène, o que 

podemos concluir é que há um relativo diálogo e um claro intercâmbio entre as 

diferentes formas de se fazer a mise en scène ao longo do tempo. E Dogville (2003) 

é um exemplo contemporâneo desse hibridismo e dessa transição entre correntes 

diferentes, e não de um abandono por completo ou de uma ruptura com a mise en 

scène clássica. 
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