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RESUMO 

 

Este trabalho aborda a representação do personagem Hitchcock no cinema a partir de um livro 

de entrevistas sobre sua arte cinematográfica. Nosso objetivo principal é identificar como é 

apresentada a figura de Hitchcock na obra cinematográfica e nas entrevistas no livro escrito 

sobre o mesmo período de sua vida. Com a análise de conteúdo combinada à análise fílmica 

acreditamos ser possível a compreensão das estratégias que o diretor da obra cinematográfica 

usa para uma aproximação com o personagem real, por meio dos elementos da narrativa 

cinematográfica. Visamos também entender como o livro Hitchcock/Truffaut aborda a 

trajetória do protagonista com o objetivo de diferenciar as estratégias de cada uma das obras 

ali explicitadas para a identificação com o espectador e/ou leitor. 

 

Palavras-Chave: Cinema. Hitchcock. Entrevistas. Personagem. 
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ABSTRACT 

 

This paper discusses the representation of the character in Hitchcock film from a book of 

interviews about his cinematic art. Our main goal is to identify how the figure of Hitchcock 

appears in film work and interviews in the book written about the same period of your life. 

With content analysis combined with film analysis we believe we can understanding the 

strategies that the director of a cinematographic work to use an approximation to the real 

character, through the elements of cinematic narrative. We aim also to understand how the 

book Hitchcock/Truffaut discusses the trajectory of the protagonist in order to differentiate 

the strategies of each of the films here for explicit identification with the viewer and/or reader. 

 

Keywords: Cinema. Hitchcock. Interviews. Character. 
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INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho procuramos analisar a representação do diretor de cinema Alfred 

Hitchcock em uma obra audiovisual destinada a contar os seus passos na produção de Psicose, 

um dos filmes mais importantes na sua carreira de diretor, e um livro de entrevistas 

Hitchcock/Truffaut, feitas e reunidas por François Truffaut
1
, também diretor de cinema, sobre 

a trajetória do cineasta britânico no cinema mundial. O livro revela parte da história de 

Hitchcock por meio de entrevistas, muitas vezes misturadas com autocríticas do próprio 

cineasta sobre o seu trabalho. Este estudo busca compreender como pode-se observar a 

mesma história, ter as impressões sobre um personagem, que no caso é Hitchcock, em ambas 

as obras que são contadas de formas diferentes: uma, por meio da escrita textual e fotografias, 

e outra, com imagens em movimento e diálogos, interpretados pelo ator: Antony Hopkins. 

Entendemos que o papel do cineasta na sociedade, assim como o do jornalista, é ser 

um formador de opiniões, ideias e informação. Para compreender quais as diferenças e 

semelhanças do diretor Hitchcock foi necessário primeiramente visualizar o homem Alfred 

Hitchcock como um personagem a ser analisado, o diretor como protagonista de sua própria 

história, logo após assistir suas obras para conhecer melhor o objeto a ser analisado.  

A partir de um questionamento pessoal sobre as mensagens produzidas pelos filmes de 

Hitchcock, surgiu o interesse em ampliar o entendimento sobre cinema e, mais 

especificamente, sobre o diretor Hitchcock, apresentado ao espectador por meio do filme 

Hitchcock dirigido por Sacha Gervasi. Hitchcock teve seu lançamento no dia primeiro de 

marco de 2011 e tem 98 minutos de duração. Conta em seu elenco com atores como Anthony 

Hopkins, que faz o papel de Hitchcock, Hellen Mirren como Alma, sua esposa, e Scarlett 

Johansson como Janet Leigh, atriz do longa-metragem rodado em 1960. A obra traz 

detalhadamente como foi o momento em que Hitchcock teve a ideia de fazer o filme Psicose e 

os conflitos que enfrentou por esta escolha, tanto profissionalmente quanto em sua vida 

pessoal. O mestre do suspense dá a volta por cima e faz de Psicose um dos seus filmes mais 

famosos da história do cinema mundial e conhecido até hoje, principalmente pela cena do 

assassinato no chuveiro. 

                                                 
1 Cineasta francês, um dos fundadores do movimento cinematográfico conhecido como Nouvelle Vague

 
e ícone 

da história do cinema do século XX. Em quase 25 anos de carreira como diretor, Truffaut dirigiu 26 filmes, 

aliando sucesso de público e de crítica. Foi uma das mais influentes figuras do novo cinema francês e fonte de 

inspiração a cineastas contemporâneos.  Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Truffaut>. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Nouvelle_Vague
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nouvelle_Vague
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cinema_franc%C3%AAs
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Com estes dois materiais em mãos,o filme e o livro, podemos entender e conhecer um 

pouco mais da pessoa de Hitchcock e sua personalidade marcante e de liderança, uma visão 

ampla com o homem público, seguro de si mesmo e habitualmente cínico, o que parece ser de 

sua natureza. É reveladora a ideia de que Hitch, como era chamado por muitos, ser um 

homem vulnerável, emotivo e que sentia uma necessidade muito grande de se comunicar com 

o público.   

O cinema é um meio de comunicação de massa que tem como característica a 

possibilidade de propagar ideias e conceitos. As imagens e diálogos trazidos são escolhidos e 

expressam a visão do diretor ou roteirista sobre determinado assunto. Já em uma obra escrita, 

o autor traça o perfil do seu personagem e conta as histórias por meio dos elementos da 

narrativa escrita. Cada leitor pode imaginar as ideias e locais que quiser, a interpretação tem 

mais liberdade. Assim, acontece em nossa pesquisa, existem cenas totalmente produzidas para 

que o público se entregue, cenas moldadas para que a história do filme se torne mais atraente 

e redonda. No livro, existem palavras bem colocadas, pensadas e repensadas que tinham toda 

uma estratégia de justificar momentos que ficaram mal entendidos muitas vezes no percurso 

do diretor e momentos que deveriam ser mais realçados e abordados. 

 Através da sensação do real, transmitida pelo cinema e da sensação da construção da 

história em nossas mentes, transmitida pela leitura, os espectadores e leitores absorvem a 

mensagem da narrativa, que é a representação da ideia do diretor ou escritor. Desse modo, é 

importante interpretar os signos presentes na linguagem cinematográfica e literária, para 

compreender seus diversos significados. 

No livro de Truffaut, Hitchcock fala sobre os momentos de sua carreira e muitas vezes 

deixa-se envolver pelos sentimentos que remeteram aquele momento lembrado enquanto 

contava os momentos a partir de entrevistas retiradas de diversas revistas e jornais do mundo 

inteiro, além de encontros dos dois diretores de cinema para um bate-papo mais casual. 

Hitchcock revela para Truffaut detalhes que antes eram desconhecidos por ele mesmo e desta 

forma, se torna mais fácil esta transcrição que temos o objetivo de realizar. Sentimos que no 

momento das entrevistas, era como se Hitchcock estivesse deitado em seu divã apenas 

relembrando e tirando dúvidas sobre o que foi e o que não foi realmente compatível para o seu 

sucesso, como se fosse uma consulta íntima a seu subconsciente. 

Fizemos ainda, a comparação entre estes dois materiais, no cinema o filme Hitchcock 

e no livro Hitchcock/Truffaut. No filme exaltamos o período da vida de Hitchcock em que ele 

está desacreditado pelas repetidas obras com o mesmo teor, tendo filmes exibidos como 
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seriados na TV, o que o deixava com sentimento de um diretor menor. Após a estreia do filme 

Intriga Internacional, cujo resultado foi um sucesso de bilheteria, o diretor queria algo 

diferente de tudo o que havia feito antes, algo novo e tentador. Usaremos este período da vida 

do personagem para fazer a análise com o livro, o momento em que o diretor produz o filme 

Psicose. No livro não há muitas páginas que relatam apenas este período, como se fosse um 

capítulo só de Psicose e seus entornos, mas durante o livro há diversos relatos onde os 

diretores citam o filme como referência para outros assuntos, pois foi um dos momentos que 

marcou sua história. Para se falar outras obras de Hitch, nome pelo qual chamaremos o diretor 

neste estudo, feitas após Psicose, precisamos abordar alguma estratégia ou técnica usada neste 

filme que marcou a história do diretor, dos espectadores e o rumo do cinema.  

Para que haja entendimento, será usada a análise fílmica bem como a análise de 

conteúdo para reflexão geral das formas cinematográficas, instrumentos de narrativa, entre 

outros que compõem a capacidade analítica do cinema e da literatura. Alfred Hitchcock 

parecia estar além do seu tempo e transformou o cinema durante décadas. Hitchcock falava e 

mostrava o que na época era proibido e desta forma revolucionou a linguagem, assim como o 

processo e técnicas de filmagem. Ao observar os trabalhos de Hitchcock  é possível perceber 

que ao longo de toda a sua carreira o cineasta tentou construir filmes que, em cada momento 

seria um momento privilegiado, e como ele mesmo dizia, “sem rombos e nem manchas”. 

Outro fator relevante é tentar compreender as estratégias usadas pelo diretor da obra 

cinematográfica para fazer a máxima aproximação com o real, por meio dos elementos da 

narrativa cinematográfica, entender como o livro Hitchcock/Truffaut revela a narrativa do 

protagonista e diferenciar as estratégias de cada uma das obras para a identificação com o 

espectador e leitor. Ao final, esperamos descobrir uma imagem diferente de Hitchcock, de sua 

história, carreira, personalidade ou até mesmo de sua vida pessoal, que poderá ir se 

interpretando ao analisarmos o material obtido. Isso inclui a representação de Alfred 

Hitchcock como imagem comercializada para aumentar o número de espectadores, na 

compreensão de como o diretor Hitchcock usava sua própria imagem para prender a atenção 

do público e manter viva sua figura, constatada mesmo depois de sua morte. Hoje, ao fazer 

uma pesquisa em sites de procura como o Google, vemos diversas objetos comercializados 

com a caricatura de Hitchcock, como camisetas, canecas, estamparias, e não é necessário dar 

nome a figura ali exposta, pois é uma imagem que não precisar de legendas. A imagem de 

Hitch fala por si só, principalmente quando vem ao lado de imagens como a faca de 
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açougueiro de Psicose ou as aves negras de Os pássaros (1963). É, por assim dizer, um mito, 

digno de se fazer uma releitura como esta que procuramos apresentar no presente trabalho. 

A ordem cronológica desta pesquisa se dá a partir da leitura da obra 

Hitchcock/Truffaut para conhecer e entender um pouco mais da história do diretor de cinema 

em primeiro lugar, assistindo e fazendo a decupagem do filme, ressaltando as partes mais 

relevantes, principalmente as que estejam descritas no livro. Fazer a análise do objeto, assistir 

alguns dos filmes dirigidos pelo diretor para conhecer de perto o seu trabalho, pesquisar sobre 

sua história, modo de fazer cinema, acontecimentos oriundos de sua personalidade 

identificados nos filmes, assistir entrevistas e conhecer diversas definições sobre o seu 

trabalho, realizadas por estudiosos, através de vídeos e documentários, para que possa ser 

feita a comparação e realmente extrair as diferenças e semelhanças que procuramos no 

presente estudo. O objetivo principal é tentar extrair as aproximações do personagem em uma 

obra ficcional a partir de uma obra literária. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Tendo como aporte teórico os conceitos expostos sobre os dois objetos de estudo, livro 

de entrevistas e filme de ficção, buscamos utilizar os conhecimentos para perceber até que 

ponto há divergência ou concordância entre as perspectivas teóricas que abordam a prática 

literária e a representação no cinema. 

 

1.1 ORIGEM DO CINEMA 

 

           No final do século XIX, em 1895, na França, os irmãos Louis e Auguste Lumière são 

considerados os pioneiros do cinema. Foi durante a primeira metade daquele século que a 

fotografia havia sido inventada por Louis-Jacques Daguerre e Joseph Nicéphore Niepce, 

criando assim a possibilidade de inovação revolucionária no mundo das artes e da indústria 

cultural.  

 

O Cinema nasceu em Paris a 28 de dezembro de 1895, no subsolo do Grand Café 

(...). É esse um fato que hoje ninguém contesta e é consagrada com toda a autoridade 

dos documentos administrativos, uma placa de mármore fixada na fachada do prédio 

pelos cuidados do Conselho Municipal da Ville de Paris. Ela apresenta a seguinte 

inscrição: – Aqui, a 28 de dezembro de 1895, ocorreram as primeiras projeções 

públicas de fotografia animada, graças ao cinematógrafo, aparelho inventado pelos 

irmãos Lumière (JEANNE e FORD apud BERNARDET, 2004, p. 24). 

 

Para os irmãos Lumière, tal invenção possuía caráter puramente científico, já que eram 

físicos. A prática comum torna-se perceptível em seus filmes iniciais, aos quais mostravam a 

saída dos operários das usinas Lumière ou a chegada de um trem à estação de La Ciotat. Para 

Silva: “Fica explícito, então, que não era observado o lado artístico de sua invenção. A arte, 

numa perspectiva histórica, pode ser identificada como uma ciência que vem percorrendo um 

longo caminho para ter seu reconhecimento institucional” (SILVA, 2010 p. 96). 

Contudo, assistir filmes não seria possível sem que houvesse um princípio científico, a 

chamada “memória da retina” semelhante a retina do olho humano, que tem como objetivo a 

captação de luz para transmitir imagens ao cérebro. O tempo necessário para esta transição é 

mais lento do que a recepção de 24 imagens fixas por segundo, na retina, fazendo com que o 

cérebro humano interprete movimentos ao relacionar imagens visualizadas neste nível de 

velocidade. Durante a projeção de 24 fotografias, imagens fixas, onde os objetos apresentam-

se numa sequência de movimento, com minúscula diferença de tempo entre ambas, a retina 
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humana acaba por não conseguir acompanhá-las, devido à persistência da imagem na retina, 

fazendo com que se crie a ilusão de movimento. 

Para que possamos chegar à projeção atual, processos de investigação foram 

realizados em relação aos fundamentos da ciência óptica. Desde tempos de outrora, sentiu-se 

a necessidade de registrar movimentos através de pinturas e desenhos nas paredes.  

Grande parte das obras dos irmãos Lumière possuem em média 17 metros de filme e 

cerca de 50 segundos de duração.  Eram filmados ao ar livre, com câmera parada, capturando 

cenas do cotidiano como: entrada e saída das fábricas, trabalhadores durante o serviço, 

cachorros passando em frente a câmera, desta forma permitindo a visualização da realidade. O 

cinema era silencioso no período, tendo iniciado apenas em meados de 1927.  

Merten acredita que a história do cinema é dividida em duas partes, usando como 

analogia a história humana. A pré-história foi com os irmãos Lumière e Méliès, e a história 

inicia-se com David W. Griffith, quando ele lança: O Nascimento de Uma Nação. O estudioso 

classifica o cinema como: “Um instrumento de investigação da realidade, de construção do 

humanismo, que pode se manifestar por meio do extremo artifício. Por mais realistas que 

pareçam certos filmes, o que aparece na tela não é a realidade concreta, mas outra realidade” 

(MERTEN, 2003, p.245).   

O diretor Griffith, explora novos conceitos dentro da produção cinematográfica e serve 

de exemplo para futuras gerações de diretores. Cinema Mudo, como a própria expressão 

define, as imagens eram ausentes de som gravado. A maioria dos filmes da época tinha 

música de acompanhamento, mas nenhum efeito sonoro em sincronia com a ação que se 

desenvolvia na tela.  

Podemos também afirmar que os filmes dos irmãos Lumière são de interesse científico  

e que os mesmos não visualizavam futuro nesta invenção.  Mesmo com o pessimismo, ou 

melhor, descrença na invenção, houve registros de muitas cenas no período, o que hoje se 

torna essencial para que os pesquisadores e pessoas saibam sobre o cinema. 

Mesmo com baixo tempo de duração, sendo preto e branco, sem som, filmados de 

câmara fixa e sem efeitos especiais, podem classificar-se como filmes experimentais, mas sua 

importância reside, acima de tudo, no fato de terem se tornado uma alavanca de descobertas: 

os primeiros filmes da história do cinema. 
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1.2 CINEMA MUDO 

 

Desde as primeiras obras até o final da década de 1920, os filmes eram desprovidos de 

registros sonoros.  Um filme mudo não possui diálogos, não possui ruídos e nem música. Ele 

apenas tem as imagens em suas cenas e uma forma diferente de interpretação impressos nos 

filmes de hoje. Isto é, o filme não possui a trilha sonora de acompanhamento que corresponde 

diretamente às imagens exibidas. Para que os espectadores pudessem entender o que o diretor 

queria mostrar, havia uma apresentação de músicas e efeitos sonoros executados no momento 

da exibição. Quando se assistia um cinema mudo, poderia escutar a trilha sonora feita na hora, 

com pianos, violinos e gestos de mímica ou até letreiros explicativos que acompanhavam o 

filme. Estudiosos e historiadores denominam os anos anteriores à chegada do som ao cinema 

como “era muda” ou “era silenciosa”. Para Aumount (1995), após a era silenciosa, existiram 

relutâncias para aceitação do cinema falado: 

 

Para alguns, o cinema sonoro, depois falado, foi saudado como a realização de uma 

verdadeira “vocação” da linguagem cinematográfica – vocação que fora até então 

suspensa por falta de meios técnicos. No limite, chegou-se a considerar que o 

cinema começava de fato com o cinema falado (...), para os outros, ao contrário, o 

som era muitas vezes recebido como um verdadeiro instrumento de degenerência do 

cinema, como uma incitação a justamente fazer do cinema uma cópia, um duplo do 

real, à custa do trabalho sobre a imagem ou sobre o gesto. Essa posição foi adotada 

(...) por um bom número de diretores, alguns dos quais demoraram muito para 

aceitar a presença do som nos filmes (AUMONT, 1995, p.47-48). 

 

Para Celso Sabadin (2000), é admirável cada fato do cinema mudo, “Antes era mais 

curiosidade, foi no cinema mudo que começou a se criar cenários, trabalho de apoio e 

entretenimento”. Segundo o autor do livro A barulhenta história do cinema mudo, que melhor 

trata sobre a trajetória do cinema mudo, os filmes feitos na época não são considerados 

rudimentares e sim, um espetáculo.  

Mesmo com a ausência do som, as pessoas eram atraídas para esse tipo de produto 

cultural, renovando a produção dos filmes.  Para Sabadin (2000), “fazer cinema mudo era 

como inventar o cinema”, mas a projeção cinematográfica criada pelos Lumiére ainda não era 

utilizada com toda sua potencialidade por necessitar de vultosos investimentos, o que ainda 

não estimulava os empreendedores cinematográficos da época, que preferiam aplicar seus 

recursos no trabalho de direção, na operação da câmara e na montagem das cenas.  

 

A revolução do som proporcionou à atividade cinematográfica grande solução para a 

crise que ameaçava os filmes desde o início dos anos 1920, atraindo milhões para as 

bilheterias. Se em 1922, foram vendidos, nos Estados Unidos, 40 milhões de 

ingressos semanais, em, 28 anos do cinema falado – este número subiu para 65 
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milhões, passando para 95 em 29 e 110 milhões em 1930. Mesmo com crises e 

guerras, a frequência só voltaria a cair para patamares inferiores a 60 milhões de 

ingressos/semana nos anos 50, com a chegada da televisão (SABADIN, 2000, p. 

246). 

 

       Para Sabadin (2000), o cinema nasce como linguagem artística a partir de George Méliès 

na passagem do século XIX e século XX e com uma das primeiras obras a se falar de 

vampiros, o Nosferatu, um filme alemão de 1922, dirigido por Friedrich Wilhelm Murnau. 

 

1.3 HITCHCOCK E O CINEMA MUDO 

 

Alfred Hitchcock iniciou sua paixão pela sétima arte desde antes de ingressar no 

mundo do cinema. Ele gostava de filmes, teatro e frequentava muitas vezes sozinho as estreias 

dessas obras. Em Hitchcock/Truffaut entrevistas, o diretor comenta sobre o seu trabalho 

inicial no cinema como desenhista de diálogos que mais tarde se tornaria o chefe a seção de 

legendas:  

 
Nessa época, todas as legendas eram ilustradas. Tínhamos em cada cartão a própria 

legenda, um diálogo e um pequeno desenho. A mais conhecida dessas legendas 

narrativas era ‘Chegou o dia...’ Tínhamos também ‘Na manhã seguinte...’ Para lhe 

dar um exemplo, se a legenda dizia: ‘Naquele momento George levava uma vida 

dissipada’, abaixo dessa legenda eu desenhava uma vela com uma chama em cada 

ponta. Era muito ingênuo (TRUFFAUT, 1986). 

 

Na década de 20, com o cinema ainda numa fase romântica, a diferença entre desenhar 

legendas e dirigir um filme ainda não era tão grande. Hitchcock  aproveitou para aprender o 

trabalho do assistente de direção, montador, diretor e roteirista.  

Em 1922, Hitchcock mostrou para Michel Balcon, produtor do Estúdio Universal, o 

script de um roteiro de Woman to Woman feito por ele mesmo e conseguiu seu primeiro 

trabalho como cenógrafo, além de assistente de produção, adaptador, autor de diálogos e 

produção. Sobre outro filme mudo em que participou, o The farmer’s Wife que era todo 

dialogado, Hitchcock tentou utilizar o mínimo de diálogos para utilizar o recurso de imagem. 

Como o exemplo de Hitchcock a seguir:  

 

Creio que o único filme que não continha nenhuma legenda era Der Letzte (...) 

Murnay tentou até estabelecer uma linguagem universal servindo-se de uma espécie 

de esperanto. Todas as indicações na rua, por exemplo, os cartazes, as placas das 

lojas eram redigidas nessa linguagem sintética (TRUFFAUT, 1986, p. 27).  

 

O primeiro filme de Hitchcock foi The Lodger, o primeiro “Hitchcock Picture” como 

Truffaut chamava. Depois deste, vieram outros trabalhos onde ele pôde mostrar o seu estilo de 
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suspense. E para finalizar a sua trajetória no cinema mudo, Hitchcock fez The Manxman que 

anuncia muito o cinema falado. Para Truffaut, o filme de Hitchcock: “articula tão nitidamente 

que se pode ler a frase em seus lábios, a tal ponto que o senhor não colocou legenda”.  

 

Os filmes mudos são a forma mais pura do cinema. A única coisa que faltava aos 

filmes mudos era, evidentemente, o som que saia da boca das pessoas e os ruídos. 

Mas esta imperfeição não justifica a grande mudança que o som acarretou. (...) 

Faltava pouca coisa ao cinema mudo, apenas o som natural. Portanto, em 

consequência, não teria sido abandonar a técnica do cinema pro como se fez com o 

falado (TRUFFAUT, 1986, p. 41). 

 

 

A história de Hitchcock no cinema mudo foi de aprendizado, de erros e acertos. Para 

ele foi um momento em que achou que os cineastas haviam chegado à perfeição, o que, anos 

depois, viu que estava errado, com o cinema falado. 

 

1.4 BIOGRAFIA 

 

Uma biografia é escrever a história da vida de uma pessoa, é como viver e ter os 

momentos e trajetórias colocadas em linhas com papel e na caneta.  

A palavra biografia tem origem etimológica nos termos gregos bios, que significa 

"vida" e graphein, que significa "escrever".  

Para Felipe Pena (2004), a opção por uma biografia a partir de pressupostos da teoria 

dos fractuais está diretamente ligada à impossibilidade de reconstruir a identidade como um 

processo baseado em unidades estáveis e coerentes. 

É a descrição de fatos particulares da vida desta pessoa  e pode conter fotos que 

testemunham estes acontecimentos, assim como relatos de pessoas próximas do objeto. É um 

documento que consta dados precisos, incluindo nomes, locais e datas dos principais 

acontecimentos.  

A biografia se porta como um gênero literário, é uma narração da história de vida de 

uma pessoa ou de uma personagem, geralmente na terceira pessoa. Já a autobiografia é 

quando o autor expõe a sua própria história na primeira pessoa. Ainda para Pena,  

 
A identidade é descentrada e fragmentada. Tem lugar para contradições e 

esquizofrenia. Classe, gênero, sexualidade, etnia, nacionalidade, raça e outras tantas 

nomeações formam uma estrutura complexa, instável e, muitas vezes deslocada. Nas 

contradições e deslocamentos estão os fractais da identidade (PENA, 2004,pag15). 
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Isto quer dizer que é inviável definir a identidade do biografado em explicações e 

citações coerentes. Tentar fracionar esta identidade em múltiplas e similares identidades se 

torna uma melhor opção para que a simetria de escala fique padronizada. Em geral, são feitas 

biografias de figuras públicas e reconhecidas mundialmente, como políticos, escritores, 

cientistas, esportistas, artistas, ou de pessoas que deram uma contribuição importante para o 

mundo. Muitas vezes as biografias, especialmente de celebridades, podem causar polêmicas 

por divulgarem fatos desconhecidos inclusive da própria família. É necessário tomar cuidado 

para que nada seja destorcido ou mal interpretado. 

 
A historiografia será, em suma, discurso magisterial que propõe uma 

encenação do passado, mas que se desdobra sempre “ao lado” do 

presente. Isso demandará um trabalho constante de afirmação do valor das 

lições exemplares que a história pode fornecer e dos ensinamentos com os 

quais ela pode prover a sociedade (OLIVEIRA, 2009, p.39). 

 

Entendemos desta forma que as biografias são uma fonte de escape para contar uma 

história que necessita ser contada da maneira que o autor melhor colocar. São biografias, mas 

podem ocorrer na medida que são preparadas, desvirtuações por meio de histórias trocadas ou 

mal analisadas e contadas. Nelas deve haver o êxtase de emoções e histórias que levem os 

leitores a entenderem o sentido da biografia. Como salienta Oliveira (2009), lições 

exemplares, ensinamentos a sociedade, tudo isso engloba o fazer e o ler a biografia. Precisa 

ter um porque e também um simples foco de direção para se entender o motivo que aquela 

pessoa merece ser biografada. Não se transporta a vida de qualquer pessoa para o papel, 

precisa ter um legado. 

 

1.5 HITCHCOCK E SEU MARKETING PESSOAL 

 

Alfred Hitchcock atraia as atenções do público e levava as pessoas ao cinema para 

assistirem suas obras de um modo inteligente e audacioso. Em 1927 com The Lodger 

(Inquilino Sinistro), um dos seus primeiros filmes com o cargo de diretor, não havia recursos 

financeiros suficientes para que a equipe do longa-metragem contratasse diversos figurantes 

para o número de cenas da ficção. Para que o problema fosse solucionado, todos que estavam 

trabalhando na obra foram figurantes nas cenas. Hitchcock se entusiasmou com a sua figura 

na tela e resolveu desde então fazer pequenas aparições especiais, conhecidas como “cameo”, 

em todos os seus filmes para que de alguma forma fosse sua marca registrada. Ele é visto em 

aparições breves, geralmente no início dos filmes, para que não distrair o público do enredo 
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principal. Desta forma, o homem Hitchcock, ficou conhecido por sua imagem, e não apenas 

por seu trabalho por detrás das câmeras. Seus personagens como figurantes, eram esperados 

pelo público assim como um último capítulo de novela, se compararmos com os dias atuais, 

trazendo assim peculiaridades únicas para suas obras cinematográficas.  

  Com o sucesso de suas pequenas participações como figurante em seus filmes, Alfred 

Hitchcock deixou finalmente sua marca registrada e sua imagem na mente de todos. Os 

espectadores muitas vezes iam até o cinema a espera do momento certo que haveria a tal 

aparição, com a dúvida e curiosidade de onde Hitchcock estaria e o que estaria fazendo desta 

vez. Tanta curiosidade preocupou Hitchcock, ele teve medo de que as pessoas não prestassem 

atenção no que deveriam que era a verdadeira trama do filme por esperarem o momento em 

que ele fosse aparecer. Foi ai que a partir de Hope (Festim Diabólico), que essas participações 

ficaram mais organizadas e sucintas: eram apenas nos primeiros trinta minutos do filme e não 

mais em qualquer parte, com o objetivo de que o espectador tivesse o seu desejo já consumido 

por já ter visto a figura de Hitchcock como tanto era esperada e depois pudesse degustar a 

história do filme e acompanhar o percurso. 

Para compreendermos melhor como Hitchcock explorava a sua imagem, nota-se a 

necessidade de compreender a mensagem que a imagem comunica. Ela é uma das mais 

importantes ferramentas da comunicação. A fundamentação teórica será a partir de 

considerações nos estudos de Martine Joly (1996) que explica que “embora nem sempre 

remeta ao visível, toma alguns traços emprestados do visual e, de qualquer modo, depende da 

produção de um sujeito: imaginária ou concreta, a imagem passa por alguém qual a produz ou 

reconhece” (JOLY, 1996, p.13).  

Como a perspectiva de visão é tão próxima às pessoas, a imagem, de acordo com Joly 

(1996), ganha título de linguagem universal. A autora ainda completa que 

 

Outra razão é a universalidade afetiva da imagem, o fato de o homem ter produzido 

imagens no mundo inteiro, desde a pré-história até os nossos dias, de nos 

acreditarmos capazes de reconhecer uma imagem figurativa em qualquer contexto 

histórico e cultural (JOLY, 1996, p.42). 

 

Isto por sua vez, cria um conflito entre interpretação e percepção. Segundo a autora, 

reconhecer elementos dentro de uma figura completa, como um quadro, por exemplo, não 

quer dizer que compreendemos a mensagem transmitida.  
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2 OBJETOS DE ESTUDO 

 

Entendemos que para que o estudo seja compreendido, a apresentação dos dois objetos 

de estudo, livro e filme de ficção, assim como a persona de Hitchcock é de essencial 

importância. Buscamos utilizar os conhecimentos e fatos abordar e transmitir o significado e a 

representação do objeto no mundo do cinema. 

 

2.1 A ENTREVISTA DE TRUFFAUT 

 

A Entrevista é uma conversa entre duas uma ou mais pessoas com um fim 

determinado, serve para tirar dúvidas e trazer a opinião do entrevistado para os leitores, 

ouvintes ou telespectadores. Não é um diálogo casual, uma vez que tem lugar mediante 

acordo prévio e interesses e expectativas por ambas as partes (entrevistador e entrevistado).  

Para ser feita a análise de uma entrevista é necessário entender e compreender cada 

palavra e colocar sentido real nas frases e comentários que muitas vezes são editadas para que 

seus consumidores a entenda da melhor forma. Ao analisar uma entrevista ou muitas delas, é 

necessário ter o material bruto, sem cortes. Pequenos gestos do entrevistado como pausas 

entre as frases ou cacoetes, já são pautas para estudo. 

Para Caputo (2006), o jornalista não deve aparecer mais que o entrevistado, reiterando 

a máxima que o entrevistador deve ser o mais discreto possível. “Podemos expor nossos 

pensamentos, mas não estamos entrevistando a nós mesmos” (p.49).   

A autora ainda afirma que o jornalista não deve usufruir de ideias e argumentos 

oriundos de outrem como se fossem construções suas. 

No livro de entrevistas Hitchcock/Truffaut, o autor em 1962, agrupa cerca de dezesseis 

entrevistas que foram feitas com o diretor Alfred Hitchcock entre os anos 50 e 60. Essas 

entrevistas foram publicadas originalmente na revista de cinema Cahiers Du cinéma e depois 

reunidas e publicadas no livro de Truffaut. No livro há fotografias com os momentos da 

carreira de Hitchcock  para que os leitores possam imaginar e até entender algo que o 

entrevistado disse como explica Gil: 

 
Introduzir na entrevista fotografias, desenhos, bonecos, charges, entre outros, visa 

levar as pessoas a discutirem assuntos que poderiam ser perturbadores se tratados, 

diante de estranhos, por meio de perguntas diretas. As figuras e objetos representam 

situações que, dificilmente, poderiam ser descritas verbalmente (GIL, 1999, p. 117). 
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As formas de entrevistas utilizadas pelo escritor do livro são entrevistas semiabertas, é 

como se fosse um bate-papo com o diretor Hitchcock, mas com um trajeto totalmente 

cronológico. Truffaut pede detalhes, dá a sua opinião e faz com que o entrevistado o corrija 

caso esteja errado e tem liberdade para expor suas ideias e opiniões. Para Moreira apud 

Constantino: 

No diálogo comum, o controle da conversa passa de uma para outra pessoa diversas 

vezes. No caso da entrevista é preciso que o controle esteja sempre com o 

entrevistador. É claro que "estar no controle" não significa que o entrevistador esteja 

falando o tempo todo (às vezes, é exatamente o contrário que acontece). O que 

sucede é que o entrevistador deve desenvolver estratégias de manter a conversação 

sempre girando em torno das áreas de interesse, embora temporariamente possa 

deixar o entrevistado à vontade e aparentemente solto por completo. As regras da 

entrevista variam de entrevistador para entrevistador; a dinâmica da entrevista pode 

inclusive variar bastante durante a conversação entre entrevistador e entrevistado 

(MOREIRA, 2002, apud CONSTANTINO, 2004). 

 

Hitchcock/Truffaut, até o ano de 1966, tinha base somente até a obra Cortina Rasgada, 

depois disso, entrevistado e entrevistador tiveram contato por cartas e foi com esta troca de 

correspondências que o livro pôde ter uma nova edição que foi lançada no ano seguinte. 

O livro contém 223 páginas de histórias  hitchcockianas, entre sumário, sinopse dos 

filmes, índice das obras e uma descrição em cima de cada capítulo com títulos para que o 

leitor possa entender e acompanhar cada momento que será exposto. 

 

2.2 O OBJETO ALFRED HITCHCOCK 

 

Alfred Joseph Hitchcock nasceu em Londres aos trezes dias do mês de agosto de 1899 

e é filho de Emma e Willian Hitchcock. Seu pai era verdureiro, de onde tirava o sustento da 

família, pois viviam com a venda de produtos agrícolas. Hitchcock quando criança teve uma 

infância muito disciplinada como era costume na época, mas sempre se mostrou atento ao que 

se passava a sua volta. 

Hitch estudou em escolas jesuítas, que o marcaram pelos fortes métodos de punição 

aplicados na escola. Segundo Hitchcock no livro de Truffaut, na página 23, ele era chamado 

por seu pai como “minha ovelhinha sem pecado”, tendo vivido uma infância brincalhona e ao 

mesmo tempo rígida, pois seu pai era muito severo.  O diretor sempre foi uma pessoa fechada 

e com muitos pensamentos, o que muito retratou em seus filmes. Como sempre salientava: 

“existe algo mais importante que a lógica: a imaginação. Se a ideia é boa, jogue a lógica pela 

janela”. 
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Hitchcock gostava de frequentar museus e assistir julgamentos no tribunal de crimes 

de Londres, onde tomava nota de como eram conduzidas as sessões. Em 1913 começou a 

estudar engenharia, quando conheceu o cinema em Londres, pois em torno de pistas de 

patinação estavam instalados mais de quatrocentos dispositivos de projeção. 

Por causa de sua obesidade, em 1914 foi dispensado dos serviços militares, quando 

começou a trabalhar com publicidade em Londres, sua cidade natal. Neste mesmo ano seu pai 

faleceu.   

Em 1920, Hitchcock leu em uma revista de cinema americano que Londres ia ser sede 

de um estúdio de cinema. Como tinha aptidão para desenhos e se deliciava por cinema, ele 

levou até o estúdio alguns letreiros para filmes mudos e foi contratado para ser desenhista de 

letreiros. No outro ano, já passou a ser responsável por cenários e pequenos diálogos em 

filmes. No estúdio em Londres começou a aprender sobre técnicas e filmagens. 

No ano 1923, a vaga de codiretor de um filme menor foi oferecida a, pois o diretor 

havia ficado doente. Este foi o primeiro trabalho do futuro diretor em comando de filmes. 

Nos estúdios, Hitchcock conheceu Alma Reville, que passou a colaborar em vários 

filmes dirigidos por Garham Cuts. No mesmo ano, viajaram juntos para Alemanha para 

produzir um roteiro que Hitchcock havia escrito. Na volta da viagem, os dois iniciaram o 

namoro. Fizeram vários trabalhos juntos, Alma ajudava nos roteiros e adaptação dos filmes.  

No filme analisado de Sacha Gervasi, Hitchcock, Alma por pouco não teve o papel principal. 

O diretor do filme enfatizou o papel de Alma na vida de Hitchcock como o seu braço direito e 

esquerdo como mostraremos na análise. 

Em 1925, dirigiu o seu primeiro filme de suspense, uma coprodução alemã, chamada 

The montain Eagle. O que lhe deu gosto para o suspense, onde estreou seu primeiro filme em 

1927. 

A partir daí, ficou mais conhecido e os espectadores recebiam bem os seus trabalhos, 

assim como a critica. Hitchcock aparecia em seus filmes como figurante, o que tornou sua 

assinatura registrada.  

Em 1928, fez o seu primeiro sucesso The Ring, que o tornou conhecido na Inglaterra e 

deu início a uma carreira internacional. No ano seguinte, abriu os clássicos do suspense com o 

filme Black Mail (Chantagem e Confissão). 

Foi considerado desde então, com os diversos filmes de sucesso que dirigia, como o 

Pai do Suspense e o Mestre do Suspense, estabelecendo inovações como recursos de roteiro, 

tramas plausíveis e assustadoras. 



25 

 

 

 

O cinema não foi mais o mesmo depois das inovações que Hitchcock estabeleceu, até 

hoje comentado, analisado e atende estudos sobre o modo de trabalho do diretor. Ainda é 

seguido o modo hitchcockiano de fazer cinema. Assistir um filme de Hitchcock nos dias de 

hoje é tão normal quanto assistir a um filme recente. Foi a partir de experimentos feitos em 

suas obras que os novos Príncipes do Suspense passaram a usá-las de forma expansiva.  O 

diretor morreu em 1980, vítima de insuficiência renal. 

 

2.3 O FILME PSICOSE 

 

Psicose teve sua estreia no dia 25 de agosto de 1960, dirigido por Alfred Hitchcock e 

estrelado por Anthony Perkins, Vera Miles, John Gavin e Janet Leigh. Uma história escrita 

por Joseph Stefano, baseado no romance de mesmo nome de Robert Bloch. O livro era 

inspirado nos crimes do assassino de Wisconsin, Ed Gein, um psicopata que matava mulheres 

e esquartejava os corpos. Ele guardava os pedaços dentro de vidros e empalhava o resto do 

corpo. Fez isso com o corpo de sua própria mãe, depois que assassinou o seu irmão. 

 O diretor Alfred Hitchcock comprou os direitos autorais do livro de Robert Bloch e 

com a ajuda de sua esposa Alma, adaptou um roteiro para o filme. Para que ninguém tivesse a 

mesma ideia e também para que o público não soubesse do final do filme, Alfred Hitchcock  

comprou todas as cópias do livro disponíveis no mercado. Psicose custou 800 mil dólares e 

faturou 60 milhões de dólares nas bilheterias do mundo inteiro. Foi um filme praticamente 

caseiro, filmado por câmeras e equipe de televisão. 

O enredo gira em torno da secretária Marion Crane (Leigh), apaixonada e com planos 

desfocados por falta de dinheiro, rouba de seu empregador. Fugindo, vai parar num decadente 

motel, dirigido por um perturbado rapaz, Norman Bates (Perkins). Todo o filme gira em torno 

das consequências a partir desse encontro marcado por mortes, segredos e suspenses. Duncan 

comenta que Hitchcock, em Psicose, intriga muitos dos motivos e das técnicas que 

desenvolvera ao longo de sua carreira de realizador, mas as utiliza modo a surtir um efeito 

diferente.  

Ainda para Paul Duncan, depois da morte de Marion, não há nenhum apego emocional 

a uma personagem, porque Hitchcock não desenvolve as demais personagens da história, nem 

perde muito tempo com elas. Todavia, em Os pássaros (1963), o filme que seguiu Psicose, 

Hitchcock preocupou-se com este aspecto durante as filmagens e começou a improvisar e a 

reescrever no local (TASCHEN, 2011, p.159). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ed_Gein
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 Ao ser apresentado, Psicose não foi visto com bons olhos pela crítica, por conta de ser 

uma história que se repetia na maioria dos filmes de suspense de Hitchcock, com mortes e 

macabros assassinatos. Sem a ajuda financeira de nenhuma produtora, o filme teve um 

orçamento baixo, assessorado por uma equipe de televisão e em preto e branco. Hitchcock 

conseguiu o que na época era inaceitável por causa dos direitos e deveres cinematográficos. 

Havia uma legislação que não permitia algumas cenas, locais e atos nos filmes, como por 

exemplo, a nudez, como a cena mostrada do chuveiro, vaso sanitário e sangue. Um dos 

acordos do diretor para que pudesse fazer a cena principal do filme foi que ele seria preto e 

branco e que a atriz não apareceria nua, mostrando apenas as pernas, barriga e ombro para 

cima. 

Psicose recebeu diversas críticas, mas em razão da excelente bilheteria, o filme obteve 

uma reconsideração que levou a aclamação da crítica e quatro nomeações ao Oscar, incluindo 

Melhor Atriz Coadjuvante para Janet Leigh e Melhor Diretor para Hitchcock.  

Hoje é considerado um dos melhores filmes de Hitchcock e elogiado como uma obra 

de arte cinematográfica por críticos internacionais de cinema e estudiosos da área. 

Classificado entre os melhores filmes de todos os tempos, ele estabeleceu um novo nível de 

aceitabilidade para a violência, comportamento desviante e sexualidade nos filmes 

americanos. Após a morte de Hitchcock, em 1980, a Universal Studios distribuiu três 

sequências da obra, um telefilme, um remake e uma série para a televisão. 

Em 1992, a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, considerou o filme 

"culturalmente, historicamente, ou esteticamente significante" e selecionou-o para 

preservação no National Film Registry. Psicose marcou a história do cinema do mundo 

inteiro. No anexo 1 e 2, ilustramos os principais artistas que atuaram na obra de Alfred 

 Hitchcock. 

 

2.4 O FILME HITCHCOCK   

 

Hitchcock é um filme dirigido por Sacha Gervasi e baseado no livro  de Stephen 

Rebello, Alfred Hitchcock and the Making off Psycho (Alfred Hitchcock e os bastidores de 

Psicose). Gervasi focou na relação entre o diretor Alfred Hitchcock e sua esposa, Alma 

Reville, durante o período das filmagens de Psicose, abrangendo desde o assassino de 

Wisconsin, Ed Gein, da inspiração real para o personagem Norman Bates, até o lançamento 

filme em 1960. 
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O livro foi escolhido para um longa-metragem de grandes proporções a partir de um 

acordo com a Paramount Pictures, a distribuidora original de Psicose. No entanto, depois de 

quatro anos de desenvolvimento na Paramount, a produção mudou para a Fox Searchlight 

Pictures. 

Em 20 de novembro de 2011,  foi anunciado que Sacha Gervasi  estava em 

negociações para dirigir o longa-metragem de drama. No início de dezembro, Gervasi assinou 

como diretor e Anthony Hopkins e Helen Mirren foram incluídos para estrelarem os 

personagens de Alfred Hitchcock e Alma Reville. Stephen Rebello escreveu esboços 

adicionais que alteraram o foco da história para a relação pessoal e profissional de Hitchcock 

com sua esposa, Alma, durante as filmagens de Psicose. Por isso o foco total em Alma e sua 

participação na vida de Hitch. 

Parte do elenco do filme foi anunciada em março de 2012 com os nomes de Scarlett 

Johansson e James D'Arcy foram anunciados para interpretar os protagonistas de 

Psicose, Janet Leigh e Anthony Perkins e Jessica Biel foi escalada como Vera Miles. A 

fotografia principal para o filme começou em abril do mesmo ano em Los Angeles, com o 

filme renomeado para Hitchcock. As filmagens foram concluídas em 31 de maio, depois da 

finalização de um conjunto de cenas que fizeram parte da estreia de Psicose em Nova Iorque, 

em 16 de junho de 1960. 

Ao assistirmos os extras do DVD do filme Hitchcock nota-se a sinergia que os atores 

tiveram durante as filmagens do filme. Em depoimento no making of, Sacha Gervasi declara 

que “foi tão bem feito, tão divertido e tão cheio de suspense que deixaria o 

próprio Hitchcock orgulhoso. É um grande candidato para melhor filme, ator, atriz, roteiro 

adaptado, maquiagem, trilha sonora e talvez direção de arte". E concluiu que o filme “cativa”.  

Anthony Hopkins também confirma diante as câmeras sua satisfação com o papel do diretor 

de Psicose, e se encanta ao saber que Sacha tem a impressão de que o filme se desenvolveu e 

agradou a todos com o seu trabalho. Para Sacha Gervasi, o filme “vive e respira através de 

Hopkins e Mirren”. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 A NATUREZA DA PESQUISA 

 

O presente estudo parte de duas obras de referência: o filme de ficção e o livro de 

entrevistas. Para a construção desta pesquisa, utilizamos a história de Hitchcock durante as 

filmagens de Psicose. Um momento contado pelas duas obras de autores e facetas 

diferenciadas. Os métodos e técnicas utilizados são a análise fílmica, análise da imagem e 

análise de conteúdo com o intuito de aproximar diferenças e semelhanças entre as duas obras, 

que contam a mesma história, de formas distintas. 

Trata-se de uma pesquisa de caráter interpretativo, uma vez que o pesquisador 

interpreta a partir de suas subjetividades baseada no aporte teórico. 

 

3.2 TÉCNICAS DE PESQUISA 

 

A análise percorre um caminho entre a análise fílmica, análise da imagem e a análise 

de conteúdo, com o intuito de extrair diferenças e semelhanças entre as temáticas das cenas 

selecionadas. Para interpretar uma cena é necessária uma desconstrução, como explica Joly 

(2005): 

 
Sem dúvida, o gosto pela análise de qualquer objeto corresponde a um 

temperamento. De fato, é possível fazer perguntas sobre o – imaginário do analista. 

Um desejo de compreender melhor, que requer uma desconstrução artificial (– 

quebrar o brinquedo) para observar os diversos mecanismos (– ver como funciona) 

com a esperança, talvez ilusória, talvez de uma reconstrução interpretativa mais bem 

fundamentada (JOLY, 2005, p.47). 

 

3.2.1 Análise de conteúdo 

 

Optamos pela análise de conteúdo, considerado também como análise de mensagens. 

O conjunto de técnicas visa obter através de procedimentos objetivos e sistemáticos a 

descrição do conteúdo das mensagens do livro Hitchcock/Truffaut. A análise de conteúdo 

possibilita o entendimento de procedimentos relativos à produção e reprodução destas 

mensagens. 

A análise de conteúdo esteve presente desde as primeiras tentativas da humanidade 

de interpretar os antigos escritos, como as tentativas de interpretar os livros 

sagrados. Entretanto, a análise de conteúdo apenas na década de 20, foi 

sistematizada como método, devido aos estudos de Leavell sobre a propaganda 
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empregada na primeira guerra mundial, adquirindo dessa forma, o caráter de método 

de investigação (TRIVINOS, 1987, p175). 

 

Para aprofundar as análises será necessário mesclar a análise de conteúdo com a 

análise fílmica para posteriormente, entender a relação do personagem Hitchcock na obra 

literária e audiovisual. Esta mistura pode parecer em primeiro momento confuso, mas é 

necessário para que a pesquisa se torne clara e objetiva. Para melhor entender o trabalho a 

fazer com a análise de conteúdo, podemos citar Lozano citado por Barros e Duarte (2009), 

 
A análise de conteúdo é sistemática porque se baseia num conjunto de 

procedimentos que se aplicam da mesma forma a todo o conteúdo analisável. É 

também confiável- ou objetiva- porque permite que diferentes pessoas, aplicando em 

separado as mesmas categorias à mesma amostra de mensagens, possam chegar às 

mesmas conclusões (LOZANO apud BARROS e DUARTE, 2009, p.286).  
 

A análise de conteúdo passa a ser definida como um conjunto de técnicas de análise de 

comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 

das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas 

mensagens (BARDIN, 1994).  De acordo com Trivinõs (1987), essa definição de Bardin 

volta-se ao estudo das comunicações entre os indivíduos, enfatizando o conteúdo das 

mensagens e os aspectos quantitativos do método. Já a análise fílmica segundo o pesquisador 

Francis Vanoye e Anne Goliot-Lété (1994) exige que o pesquisador, fundamentalmente, 

desconstrua e reconstrua o seu objeto de análise. Assim faremos a descrição das cenas do 

filme e apresentação de fotos e cenas do filme Psyco original e as encenadas no filme de 

Sacha Gervasi. 

 

3.2.2 Análise de imagem 

 

A imagem, desde os primórdios da humanidade, é uma das maiores formas de 

comunicação entre os homens, tornando-se uma produção do consciente ou inconsciente do 

ser humano. É através da associação de uma imagem que há a possibilidade de relacionar 

objetos, pessoas e lugares de forma natural, sem a necessidade da comunicação verbal em sua 

totalidade para que haja o reconhecimento. Isto se dá pelo fato que desde os primórdios, a 

humanidade faz-se representar por figurações de fácil entendimento e compreensão. A análise 

de imagem parte do contexto de seu surgimento como representação universal. Squirra traduz 
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a importância da imagem e de sua apreensão como formas de conhecimento.  “A informação 

visual é o mais antigo registro da história humana.” 

A análise da Imagem busca compreender as mensagens visuais como gêneros 

comunicacionais dentro da própria comunicação por massa: fotografia impressa em jornais, 

anúncios publicitários, filmes, imagens difundidas pela televisão ou com disponibilização via 

internet. 

Somos consumidores de imagens; daí a necessidade de 

compreendermos a maneira como a imagem comunica. E transmite as 

suas mensagens; de fato, não podemos. “Ficar indiferentes a uma das 

ferramentas que mais dominam a comunicação contemporânea” (Joly, 

1994, p.37). 

 

Para Jesús Martin-Barbero: “Desde o início a imagem foi ao mesmo tempo meio de 

expressão, de comunicação e também de adivinhação e iniciação, de encantamento e cura”. 

Assim como o termo imagem é colocado no dicionário Larousse cultural: “Conceito 

resultante de um conjunto de experiências, impressões e sentimentos que uma pessoa 

representa a um produto, uma personalidade ou empresa.”. 

Deve-se levar em conta a análise da imagem a partir do contexto de sua exibição, 

assim como o papel representativo de tal mensagem dentro daquele gênero. O cinema pode 

ser usado como exemplo, dentro deste contexto a imagem é analisada conforme o aspecto 

temporal do registro visual, o desenrolar da cena e a forma como estes movimentos são 

transmitidos. Contudo, é necessário que haja como consideração o tempo de sua duração, por 

quanto tempo é exibida tal imagem, o ritmo de montagem, a edição das cenas, forma de 

encadeamento dos registros visuais e os movimentos de câmera. 

 

No sentido corrente da palavra, o imaginário é o domínio da imaginação, 

compreendida como faculdade criativa, produtora de imagens interiores 

eventualmente exteriorizáveis. Praticamente sinônimo de ‘fictício’ de ‘inventado' 

(Aumont, 1993, p. 118). 

 

Um comparativo entre uma fotografia e um filme é feita por Joly, que afirma que não 

se pode confundir os dois, pois estamos diante de uma imagem não verbal.  Ela completa que 

“pode-se dizer que na língua a imagem é uma grande metáfora.” E na metáfora verbal da 

imagem ninguém imagina que, por exemplo, um ovo frito é para comer ou até de onde veio 

esse ovo, e sim lembra-se que do próprio ovo frito em sua figura original. “A imagem pode 

ser um procedimento de expressão extremante rico, como na leitura, pintura ou cinema, 

enfim” (JOLY, 1996, p.28). 
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3.2.3 Análise fílmica 

 

A análise fílmica é comum em todos os espectadores do cinema, quem olha um filme 

tem a opinião de gostar ou não da obra, opinar sobre cenários, atuação dos atores, tema  e 

figurino. Para se fazer uma análise mais profunda sobre o assunto, é preciso olha-lo com 

outros olhos. Segundo, Francis Vanoye e Anne Goliot-Lété: 

 

O analista deverá estabelecer um dispositivo de observação do filme se não quiser se 

expor a erros ou averiguações incessantes. Daí a necessidade de aprender a anotar, 

de proporcionar, a partir do momento em que se indica o processo de análise e em 

que não se é mais um espectador comum, redes de observação a serem fixadas e 

organizadas em função dos eixos escolhidos (privilegiados) (VANOYE E GOLIOT-

LÉTÉ, 1994, p. 15). 

 

O que entendemos é que ver e examinar um filme tecnicamente nem sempre é fácil. E 

para que não haja erros, é necessário ver a obra diversas vezes e em lugares diferentes. Os 

autores também expõe que reunir mais de uma pessoa que possa analisar traz uma impressão 

de conjunto, que é o que fortalece uma hipótese de trabalho. Desta forma as primeiras 

impressões e percepções dão as opções de consolidar ou invalidar o que foi examinado. 

Jacques Aumont (1993) faz uma análise entre o espectador normal e o analista. Ele 

separa estes dois personagens em papeis diferentes, fazendo com que o espectador seja o 

consumidor da obra pelo prazer e o analista seja consumidor pelo trabalho. 

 

Quadro comparativo 

Espectador normal Analista 

Passivo, ou melhor, menos ativo do que o 

analista, ou mais exatamente ainda, ativo de 

maneira instintiva, irracional. 

Ativo, conscientemente ativo, ativo de maneira 

racional, estruturada. 

Percebe, vê e ouve o filme sem desígnio 

particular. 

Olha, ouve, observa, examina tecnicamente o 

filme, espreita, procura indícios. 

Está submetido ao filme, deixa-se guiar por ele Submete o filme a seus instrumentos de análise, 

a suas hipóteses. 

Processo de identificação. Processo de distanciamento. 

Para ele, o filme pertence ao universo do lazer. Para ele, o filme pertence ao campo de reflexão, 

da produção intelectual. 

PRAZER TRABALHO 
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Para que a análise fílmica seja feita com sucesso, é necessário conhecer o objeto e não 

se deixar cair em profusões de impressões e emoções para manter uma postura de analisante. 

É melhor deixar com o espectador a relação de contato espontâneo e deslumbramento pelo 

filme. O analista faz o trabalho, o espectador tem o prazer. 
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4  ANÁLISE COMPARATIVA 

 

Para a realização da análise do filme e livro, objetos deste trabalho, foram criadas 

categorias com os tópicos de assuntos das cenas envolvidas a partir das verossimilhanças do 

mesmo momento no livro. Fazemos a exposição da cena do filme e logo após a parte do livro 

referente.  

 

4.1 PERSONALIDADE, TRABALHO E VIDA DE HITCHCOCK 

 

Nesta categoria apresentaremos as características de personalidade de Hitchcock, o 

modo de agir e de ser tanto do personagem no filme quanto do homem através das respostas 

nas entrevistas do livro.  Exporemos passo a passo de seu trabalho com o filme Psicose e os 

entornos da obra. 

 

4.1.1 Conversações de Hitch e Ed Gein 

 

Ed era um psicopata que cometia homicídios contra mulheres. Foi inspirado nele que 

foi escrito o livro Psycho.  

No livro de Truffaut não há relatos de qualquer intimidade ou fascínio por Ed. Mas ele 

aborda nos assuntos que conversa com o assassino em seus encontros, que revela muito de si 

a Truffaut. Já no filme, ele foi incluído de maneira presente em diversas cenas para que 

houvesse uma trucagem entre os medos de Alfred Hitchcock e a tentativa do conhecimento 

dos segredos mais sórdidos da sua mente de assassino e, desta forma, assemelhar o 

personagem inspirado nele, Norman Bates, com a sua personalidade. 

 
O filme opera escolhas, organiza elementos entre si, decupa no real e no imaginário, 

constrói um mundo possível que mantém relações complexas com o mundo real: 

pode ser em parte seu reflexo, mas também pode ser sua recusa (ocultando aspectos 

importantes do mundo real, idealizando, amplificando certos defeitos, propondo um 

contramundo, etc.) (VANOYE e GOLIOT-LÉTÉ, 1994, p.56). 

 

Desta forma, Vanoye e Goliot-Lété afirmam que para que haja essa entrega de 

profundos sentimentos de ambos os personagens é necessário criar um contramundo onde 

possamos identificar dados que não teriam como ser ditos de maneira diferente. No filme 

como veremos, Alfred enxerga Ed em momentos difíceis e leva suas opiniões em 

consideração. Uma forma de fugir da complexidade do mundo real. 
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Na primeira cena do filme, aparece Hitchcock como se estivesse dirigindo a cena de 

Ed matando o seu irmão. Ele explica o papel do psicopata para o filme. Ele deixa explícito 

que sem Ed, o filme não existiria. 

Ed Gein aparece no pátio de sua casa conversando com o irmão. Eles comentam sobre 

o incêndio que teria acontecido e devastado um pedaço do gramado do jardim. Logo os 

irmãos entram em desacordo e discutem. Ed, desgostoso com o comentário do irmão Henry 

acaba matando-o. Essa primeira conversa entra em acordo com a história principal da trama: o 

personagem que deu origem a Norman Battes de Psicose.  Ed Gein era um assassino em série 

que cometeu diversos crimes hediondos principalmente com mulheres e permaneceu muito 

tempo solto. Quando foi descoberto além de partes desvinculadas dos corpos das mulheres 

que esquartejou, a polícia descobriu que Ed também mantinha o corpo da mãe morta há oito 

anos em seu esconderijo. 

Nesta cena, Hitchcock faz o seu primeiro comentário do filme, assistindo a cena do 

assassinato cometido por Ed como se estivesse dirigindo aquela cena que na verdade era a 

realidade. Vale ressaltar as palavras do diretor sobre o acontecido e, nessas palavras, estão 

uma mistura de satisfação pela trajetória da história de Ed com a ironia que encontramos 

diversas vezes nos capítulos do filme de Sacha Gervasi e do livro de Truffaut. 

AH- Boa noite! Irmão mata irmão desde Caim e Abel. Mas não esperava por isso. Fui 

surpreendido como o coitado do Henry ali no chão. E pelo jeito, as autoridades 

compartilharam a minha ingenuidade, em outras palavras, acreditaram na história do jovem. 

Que Henry caiu, bateu com a cabeça em uma pedra e morreu de asfixia causada pela 

fumaça. Por outro lado, se eles não tivessem acreditado, Ed Gein nunca teria a oportunidade 

de cometer os crimes hediondos que o deixaram famoso. E nós, é claro, não teríamos o nosso 

filminho, não é? 

Tanto no filme como no livro, Alfred Hitchcock fala de sua obra com fascínio ao 

demonstrar o objetivo de não fazer apenas um filme de terror universal, mas, ele queria 

apenas ser autentico e fazer uma trama diferente das que já havia feito. 

Para o desenvolvimento do filme, foram usadas diversas cenas onde o personagem 

Hitchcock conversa com Ed, que lhe dá conselhos e o faz enxergar erros e acertos de sua vida 

profissional e particular. Um exemplo é na cena 19 em que Hitchcock está deitado em uma 

espécie de divã e Ed aparece como seu psicólogo. Nesta cena, o diretor comenta de como é 

difícil estar em sua posição, como é complicado esperar que as pessoas reconheçam seu 

trabalho e que as críticas são árduas. Ed faz as anotações necessárias, assim como fazem os 
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analistas e diz que entende o diretor e que ela prossiga falando sobre os seus problemas e 

aflições.  

Na cena 39 no auge de uma cena de ciúmes de sua esposa Alma, Ed aparece no 

camarim de Alfred para lhe aconselhar e alertar, mas o diretor logo diz: “Agora não, Ed!” Da 

mesma forma acontece na cena 42, onde Hitch, brigado com a mulher que há pouco havia 

saído de casa, dormia, pois estava doente naquele dia. Como se em um delírio enxerga Ed que 

o mostra areia do chão do banheiro. Uma tentativa de mostrar a Hitch que sua esposa está lhe 

traindo. Ed era como se fosse seu subconsciente, a verdade que soprava em seu ouvido. Uma 

mente doente que tentava dominar com suas loucuras e o levava a conclusões precipitadas e 

alternadas.  

Qualquer que seja o filme, seu objetivo é dar-nos a ilusão de assistir a eventos reais 

que se desenvolvem diante de nós como na realidade cotidiana. Essa ilusão esconde, 

porém, uma fraude essencial, pois na realidade existe um espaço contínuo, e a tela 

apresenta-nos de fato uma sucessão de pequenos fragmentos chamados – planos, 

cuja escolha, cuja ordem e cuja duração constituem precisamente o que se chama – 

decupagem de um filme (BAZIN e WELLES, 1972 apud AUMONT, 2007, p.74). 

 

Desta forma podemos afirmar que Ed pode ser aceito pelos espectadores como o 

subconsciente do diretor. O personagem Ed é uma licença poética do diretor Gervasi e serve 

de apoio para que as suas intrigas mentais sejam cada vez mais presentes na trama. 

No livro, Truffaut na página 14 revela que também percebe um contraste em 

Hitchcock, um homem público, seguro de si, anedótico e divertido com o homem vulnerável, 

sensível e emotivo.  Percebemos durante todo o filme esses traços de personalidade misteriosa 

e inquietante. Assim como no livro que ele deixa escapar a todo o momento os sentimentos, a 

sua autocrítica ao contar detalhadamente sobre o seu trabalho, seus lances de sorte e azar, suas 

dificuldades, pesquisas, esperanças e esforços. 

 

Compreendamos [...] que posso usar um filme para escrever a biografia de um ator 

ou de um diretor, ou para esboçar o quadro de uma sociedade, ou ainda para 

descrever os contornos de um movimento estético [...] Nesse caso, tiro informações 

parciais, isoladas, do filme para relacioná-las com informações extratextuais 

(biográficas, sociológicas ou históricas, estéticas) a fim de construir minha história, 

minha descrição, minha tese (VANOYE e GOLIOT-LÉTÉ, 1994, p.53). 

 

Durante a leitura do livro Hitchcock Truffaut percebemos que no filme Hitchcock 

pode-se ter uma base mais sólida de como o diretor se portava diante às pessoas, a sociedade, 

o trabalho e em família. Porém nas páginas do livro, podemos afirmar com mais realidade os 

traços da personalidade e imagem de Hitch. Aquelas frases foram ditas por ele mesmo, como 
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Vanoye e Goliet-Leté afirmam, é necessário também percorrer por outras fontes para se ter o 

conteúdo total e autêntico. 

 

4.1.2 O original com renovação 

 

Hitchcock se mostra muito autocrítico, dá muita importância para o que as pessoas 

pensam sobre o seu trabalho. Notamos que ele não saia muito de sua casa, apenas para 

trabalhar e participar de eventos onde era convidado e que não lhe agradava muito, conforme, 

deixou claro nas entrevistas com Truffaut. 

Uma das cenas que mostra toda esta insegurança, mesmo sabendo que é o melhor de 

todos em sua área, é a cena 3 do filme onde  Hitchcock está na banheira em uma conversa 

com sua esposa Alma. Hitch, como era chamado no filme pelos que trabalhavam ao seu lado, 

está lendo o jornal e falando sobre a crítica em cima de  seu último filme, Intriga Internacional 

no New York Times. Nesta crítica, o jornalista fala sobre os novos mestres do suspense e ele 

pergunta para Alma:  

AH-  Por que procuram por novos quando ainda têm o original? Me diga, meu bem 

acha que estou velho demais? 

Hitchcock não entendia o porque da crítica procurar por novas pessoas para fazerem 

filmes do gênero. Na sua mente o suspense viria de suas mãos e não de outros que seriam uma 

espécie de cópia sua.  

Não há como chegar a estas conclusões sem antes entendermos como estudar o 

personagem, Vanoye e Goliot-Leté explicam como se faz o estudo para que possamos chegar 

na conclusão que obtemos sobre o personagem: 

 

Na medida em que oferece um conjunto de representações que remetem direta ou 

indiretamente à sociedade real em que se inscreve. A hipótese diretriz de uma 

interpretação sócio-histórica é de que um filme sempre „fala‟ do presente (ou 

sempre „diz‟ algo do presente, do aqui e do agora de seu contexto de produção) 

(VANOYE e GOLIOT-LÉTÉ, 1994, p.55). 

 

Na cena 13 do filme, continuamos a enxergar o receio de Hitchcock de se sentir 

inferior, sem ideias e fracassado. Ele aparece conversando com seu assessor, momentos após 

ter saído da Paramount, onde Barney dono dos estúdios não havia aceitado a produção do 

filme Psicose quando lhe foi apresentado o enredo. No diálogo de Hitch e Lew, enxerga-se a 

vontade de diferenciar os seus trabalhos e renovar o seu portfólio de filmes para que pudesse 
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mostrar para si mesmo que conseguia e que era capaz de fazer algo extraordinariamente 

original. 

AH- Eles acham que perdi o jeito, Lew. Minha associação com a TV me deixou 

barato. Eles querem que eu fique fazendo sempre a mesma. Me puseram em um caixão e 

estão fechando a tampa. 

LEW- Hitch, como seu empresário, nunca deixarei que isso aconteça.  

No livro, página 153, Hitch conta que é medroso quando Truffaut revela que está 

convencido de que ele sente profundamente aquilo que filma como o medo por exemplo. E 

Hitchcock mais uma vez se descreve: 

Ah sim! Sou medroso. Faço todo o possível para evitar toda a espécie de dificuldade e 

de complicações. Gosto que tudo à minha volta seja límpido, sem nuvens, perfeitamente 

calmo. Uma mesa de trabalho bem arrumada dá paz interior. Quando tomo um banho num 

banheiro, recoloco, depois do uso, todos os objetos no seu lugar. Não deixo nenhum traço da 

minha passagem. Esse sentimento de ordem vem junto, em mim, como uma nítida 

repugnância por toda complicação. 

Barros e Duarte complementam o que acabamos de ver neste trecho do livro que “A 

análise categorial que trabalha com o desmembramento do texto em unidades. Entre as 

diferentes possibilidades de categorização encontra-se a análise temática, bastante rápida e 

eficaz” (BARROS e DUARTE, 2009, p. 301).  

Encontramos na página 153 um momento em que Truffaut afirma que Hith filma o seu 

medo onde o diretor revela seus receios e medos. O contexto da página estava em como o 

diretor tinha ideias sobre as cenas e ao desmembrarmos o texto que encontramos o momento 

da reflexão que procuramos.  

Seguindo na personalidade de Hitchcock, há um ponto que é bastante citado no filme e 

no livro: o porque de lançar o filme Psicose, já que tantos outros projetos estavam disponíveis 

para a produção de um filme. Hitchcock não aceitou nenhum deles e se desafiou a fazer 

Psicose mesmo sem o apoio da produtora. Ele tinha a necessidade de fazer algo inédito, sem 

astros caros para embelezar o filme, uma obra limpa, boa e desagradável como sugeriu na 

cena 4 do filme  em uma conversa com a secretária Peggy. 

Já na cena 6  Peggy apresenta Psyco, o livro de Robert Bloch e comenta que ele é 

fraco que todos na cidade o rejeitaram. Hitchcock fica intrigado com a chamada do livro: 

“elementos gráficos de violência bruta, voyerismo, transvetismo e incesto” e ainda comenta: 

Muito bom, não é um maluco normal, é, minha cara. 
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Na cena 8, decidido Hitch pede para que Peggy compre todas as cópias de Psyco que 

existirem. 

AH- Compre todas elas. Todas as cópias do país. Procure em toda livraria e 

bibliotecas em todo o lugar! 

Psicose será meu próximo filme e não quero que ninguém saiba o final até assistirem 

no cinema. 

Na página 157 do livro, Hitch conta que a decisão por Psicose se deu por ter sido algo 

que não tinha feito ainda e que única solução para contar a história de um livro rejeitado,  é 

entrar na briga para fazer o público sentir a história intensamente para obter a verdadeira 

realidade. “Digamos que o trabalho do diretor que quer dar uma impressão de violência não é 

filmar a violência, mas filmar não importa o que, desde que isso dê uma impressão de 

violência.”, completa Hitch. 

 

4.1.3 O entorno de psicose 

 

No livro Hitchcock Truffaut na página 159, temos um trecho onde Hitchcock coloca 

que teve vontade e motivação para fazer o filme Psicose pela história diferenciada do 

personagem inspirado em Ed no livro, pela agressividade e violação trazida nas páginas. Ele 

diz que é uma história com momentos inesperados, de surpresa como a autêntica cena do 

chuveiro que o fez decidir pela história. Segundo Vanoye e Goliot-Lété: 

 
Analisar um filme é também situá-lo num contexto, numa história. E, se 

considerarmos o cinema como arte, é situar o filme em uma história das formas 

fílmicas. Assim como os romances, as obras pictóricas ou musicais, os filmes 

inscrevem-se em correntes, em tendências e ate em “escolas” estéticas, ou nelas se 

inspiram a posteriori (VANOYE e GOLIOT-LÉTÉ,1994, p.23). 

 

No livro, página 158, Truffaut traz a opinião sobre o Psyco e rebate com Hitchcock o 

que o levou a fazer a história virar uma narrativa cinematográfica: 

FT- Sim, parecia-me justamente que em Psicose, o senhor levava em conta a 

renovação do público nestes últimos 10 anos e que o filme estava cheio de coisas que não 

teria feito anteriormente nos seus outros filmes. Li o romance Psicose (Robert Bloch) e o 

achei vergonhosamente trucado. Frequentemente, nele se lê: “Norman foi sentar-se ao lado 

de sua velha mãe e começaram a conversar”. Essa convenção de narração me choca muito. 

O filme é contado com muito mais lealdade e se percebe isso revendo-o. O que mais lhe 

agradou no livro? 
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AH- Creio que a única coisa que me agradou e me decidiu a fazer o filme foi o 

assassinato sob o chuveiro, é completamente inesperado e, por causa disso fiquei interessado 

FT- é um assassinato que é como uma violação. Creio que o romance era inspirado 

por um notícia de jornal 

É visível que o diretor Hitchcock primeiramente não tinha outra coisa em sua mente 

do que a original cena do chuveiro, ele demonstra que o interesse foi imediato o tempo todo 

na conversação. Para entendermos melhor, Barros e Duarte afirmam: 

 
Outra técnica usada foi à análise de contingência ou análise associativa, a qual 

desconsidera como importância o número de vezes que personagens aparecem em 

uma mensagem, – mas sim como eles estão organizados entre si, ou seja: o que está 

associado a quê? (BARROS e DUARTE, 2009, p. 303).  

 

Neste caso, o personagem se torna a cena do assassinato no chuveiro, Hitch cita 

diversas vezes que foi o que lhe agradou no livro Psyco. A cena do banheiro foi formulada em 

sua cabeça antes e o filme todo gira em torno desta cena que dá o pontapé do enredo. O filme 

é associado a cena. 

Na cena 7 do filme, Hitchcock acorda Alma de madrugada e a pede para ler a cena do 

chuveiro no livro de Robert Bloch, que acontece em um hotel de estrada. Alma senta na cama 

e lê como se estivesse pouco interessada. “Mary começou a gritar. Ai as cortinas se abriram 

mais e uma mão apareceu segurando uma faca de açougueiro. Foi a faca que, instante depois, 

cortou seus gritos e sua cabeça.” 

Alma, assim como Truffaut, desdenha do livro e ainda comenta: Encantador, Doris 

Day devia fazê-lo como um musical. É apenas um livro barato de terror. Hitchcock ainda 

insiste que se alguém realmente bom o fizesse seria sucesso e ficaria realmente tentador. 

 

4.1.4 Assassinato no chuveiro 

 

Nesta cena tem um dublê do assassino com uma faca de açougueiro na mão projetando 

as facadas na atriz que grita. O diretor não contente com a interpretação de ambos os atores, 

pega a faca da mão do dublê e ele mesmo faz a cena dando as facadas em Marion que se 

desespera pela realidade com que Hitchcock o faz. No momento desta interpretação no filme, 

Hitch pensa em seus problemas e as ameaças que vem sofrendo. Assim como o amor 

platônico que sua esposa tem por Whith que no decorrer do filme com a ajuda de Ed ele 

desconfia estar sendo consumado, as críticas de pessoas importantes a seu filme como o dono 
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da Paramount, Barney e o censor Geoffrey. Hitchcock faz a cena com tanto fervor que 

desespera a atriz Janet Leigh e a faz gritar freneticamente, chegando a interpretação perfeita. 

Quando volta em si, o diretor pede para que a cena seja cortada e fica confiante e realizado 

com a finalização da cena. Já no livro de Truffaut, Hitch conta que a cena foi diferente. Sinal 

de que no filme, foi feita uma adaptação para que tivesse uma atração maior na cena aos 

espectadores.  

Hitch conta que a filmagem da cena durou sete dias e houve setenta posições de 

câmera para quarenta e cinco segundos de filme. Para essa cena, fabricaram um torso artificial 

com o sangue que devia jorrar sob a faca.  Ele conta que preferiu utilizar uma moça, um 

modelo nu, que dublava Janet Leigh.  

 

De Janet, só se vê as mãos, os ombros e a cabeça. Todo o resto é com o modelo. 

Naturalmente, a faca jamais toca o corpo da mulher, pois filmamos certos planos em 

câmera lenta para evitar ter os seios na imagem. Os planos filmados em câmera lenta 

não foram acelerados depois, pois sua inserção na montagem dá a impressão de 

velocidade normal (TRUFFAUT, 1986).  

 

Ele acrescenta que é a cena mais violenta do filme e  que a medida que o filme avança, 

há cada vez menos violência, pois a lembrança desse primeiro assassinato basta para tornar 

angustiantes os momentos de suspense que virão mais tarde. 

 
Analisar um filme ou um segmento é, antes de mais nada (...) decompô-lo em seus 

elementos constitutivos. É despedaçar, descosturar, desunir, extrair, separar, destacar 

e denominar materiais que não se percebam isoladamente a ‘olho nu’, pois se é 

tomado pela totalidade. Parte-se, portanto, do texto fílmico para ‘desconstruí-lo’ e 

obter um conjunto de elementos distintos do próprio filme (...). Essa desconstrução 

pode ser mais ou menos seletiva segundo os desígnios da análise (VANOYE e 

GOLIOT-LÉTÉ, 1994, p.15). 

 

Analisando a cena do chuveiro, é necessário assistir diversas vezes para que seja 

realmente entendida e reconhecida com a importância que ela tem. A cena do chuveiro como 

ficou mais conhecida, pelos detalhes nela contidos, como o cuidado que a direção teve com a 

atriz Janet Leigh pelo fato de ser uma cena que teve sete dias de duração e diversas repetições, 

pelo sangue de mentir que era calda de chocolate, pelos sons do esfaqueamento que foram 

feitos em um melão e usados na cena finalizada. Como a cena durou tanto tempo, a água que 

caia sobre a atriz foi mantida quente devido ao lapso de tempo filmando, tanto tempo para que 

se tirasse uma cena de apenas três minutos. Todo o filme gira em torno desta cena, que para a 

época era o êxtase, o clímax que jamais era mostrado no cinema. Por mais que não mostrasse 

a faca cortando a pele, foi tão bem montado que falava por si só. O filme foi projetado em 



41 

 

 

 

preto e branco para que não aparecesse a cor do sangue no assassinato, tudo muito bem 

pensado e adaptado. Truffaut comenta em seu livro que o trabalho do diretor que quer dar a 

impressão de violência não é filmar a violência, mas filmar não importa o que, desde que isso 

dê uma impressão de violência. 

 

4.1.5 Música na cena do assassinato de Marion 

 

Na clássica cena do assassinato no chuveiro, não há como não lembrar da trilha que o 

acompanha, composta por Bernard Herrman, e batizada de “O assassinato”. 

Na cena 44 de Hitchcock, Alma e Bernard apresentam a música ao diretor, que em 

primeiro momento se recusa a aceitar uma trilha sonora no assassinato. 

AH- Não quero música na cena do chuveiro. As imagens tem que funcionar sozinhas. 

AR- Sim, mas não pode assustar pessoas só gritando “Bu”. 

AH- Tudo bem, faça então. Você sabe melhor. 

No livro não há momentos em que Hitchcock comenta sobre a musicalidade da cena. 

 

4.1.6 Matar a atriz principal no primeiro terço filme 

 

Na cena 8 do filme quando Hitch e Alma tomavam café da manhã e ele conta a ela que 

vai matar a atriz principal do filme na metade. 

 AH- Apenas considere o tamanho do choque matar a atriz protagonista no meio do 

filme. 

AR- Na verdade, acho que é um erro tremendo. Nem precisa esperar o meio. Mate-a 

depois dos trinta minutos. 

Para os autores Vanoye e Goliot-Leté, isto é chamado de impacto dramático. Algo que 

os espectadores não estão esperando da cena, do personagem ou da história. "As técnicas 

cinematográficas empregadas na narrativa clássica serão, portanto, no conjunto, subordinadas 

à clareza, à homogeneidade, à linearidade, à coerência da narrativa, assim, como, é claro, a 

seu impacto dramático" (VANOYE e GOLIOT-LÉTE, 1994, p.27). 

No livro na página 160, Hitch fala que não é comum matar a estrela no primeiro terço 

do filme e acrescenta: “Quanto a mim, fiz a questão de matar a estrela, pois assim o 

assassinato fica ainda mais inesperado. Aliás, foi por isso que insisti que não se deixasse o 
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público entrar após o início do filme, pois os retardatários teriam esperado ver Janet Leigh 

depois que ela tivesse deixado a tela com os pés juntos!”. 

Ao se falar em personagens, na página 159, Truffaut Salienta uma impressão que 

quem vê Psicose tem durante todo o filme, nenhum personagem que possamos nos apaixonar 

de imediato. Quando começa-se a acompanhar a história de Marion e ter impressões tanto 

positivas ou negativas sobre seus atos, ela é assassinada. Não se tem um tempo para julgar se 

o que ela está fazendo é certo ou se é errado. Ela está apaixonada e o problema é dinheiro, ela 

rouba e foge. Na maioria dos filmes que vemos, podemos ter a justificativa e cativação dos 

personagens para que tenhamos nossa opinião. Em Psicose não temos esse tempo de 

acompanhamento. Já por Norman Bates, sentimos por ele no primeiro momento pena de ter 

uma mãe que é visivelmente transtornada, mas logo após o assassinato, ele já se mostra frio e 

calculista, o que já nos tira o sentimento de pena transformando-o em sentimentos destoados 

pelo personagem. 

 

4.1.7 Cena da fuga de Marion 

 

Ao se falar da atriz em um momento em que tem um grande esforço com uma cena, 

pode-se chegar na cena 30 do filme, onde Janet está gravando a cena onde ela está fugindo 

com os 40 mil dólares que roubou de seu chefe George Lowery. Esta cena ocorre dentro de 

seu carro, indo em direção a Phoenix, no livro de Truffaut, pagina 160, Hitchcock refere-se 

muito ao dinheiro roubado e salienta que a primeira parte do filme era o que era chamado de 

arranque vermelho em Hollywood, isto é, um truque destinado a desviar a atenção, a fim de 

intensificar o assassinato para uma surpresa total. 

AH- Lembre-se da minha insistência sobre os quarenta mil dólares; trabalhei antes do 

filme, durante o filme e até o final da filmagem para aumentar a importância desse dinheiro. 

Quanto mais detalhes da viagem da moça, mais você fica absorvido pela fuga.  

No filme a cena é intensa, o diretor fala coisas para que a atriz faça uma interpretação 

verdadeira, que sinta que realmente está na pele de Marion. Na frente de todos no estúdio ele 

fala palavras que chegam a deixar a atriz sem jeito, constrange também aos que estão em 

torno. Essas palavras são ditas pelo diretor com fervor e exatidão enquanto Marion é filmada 

dirigindo o seu carro:  

AH- Acha mesmo que pode se safar, não é? Mas não pode! Acha que eles não 

notaram, mas notaram. Eles sabem! Pode sentir a corda apertando o seu pescoço frágil. 
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Poderia devolver o dinheiro secretamente, mas o que isso provaria? É tarde demais. Coitada 

da Marion Crane, sempre tão séria, tão respeitada, tão afetada e correta. Perfeita, intocável, 

imaculada Srta. Crane. O anjinho perfeito do papai. E agora todos sabem os segredos mais 

sórdidos que tem guardado há tanto tempo. Os encontros torpes, desagradáveis na hora do 

almoço com o bonitão e fracassado Sr. Samuel Loomis. Eles vão sorrir, fofocar, cochichar. 

Até o seu chefe, o certinho de feições longas, o Sr. George Lowery; até ele pode sentir o 

cheiro rançoso e pungente do sexo em você. 

 

Analisar um filme ou fragmento é, no sentido científico do termo, assim como se 

analisa, por exemplo, a composição química da água, decompô-lo em seus 

elementos constitutivos. É despedaçar, descosturar, desunir, extrair, separar, destacar 

e denominar materiais que não se percebem isoladamente “a olho nu”, pois se é 

tomado pela totalidade (VANOYE e GOLIOT-LÉTE, 2005, p.15). 

 

 

Para Vanoye e Goliot-Léte, Hitch usou da imaginação de Marion para que chegasse ao 

sucesso da cena que estava filmando. Fez a narração do que a personagem estaria pensando 

naquele momento. Falou como se fosse seu inconsciente conversando com ela mesma. 

Ressaltou o que normalmente a olho nu, os espectadores não saberiam. No filme Psicose 

(1960), este momento da fuga de Marion é acompanhada de um off com a voz dos outros 

personagens fazendo os mesmos comentários que Hitch fez para a atriz no momento da 

filmagem, apenas com outras palavras e referências.  

 

4.1.8 As loiras de Hitch 

 

Desnorteada após a gravação da cena da fuga que havia acabado de filmar, Janet Leigh 

é abordada por Vera Miles que comenta sobre o modo em que Hitch falou com ela e afirma o 

quanto é difícil trabalhar com o diretor. O modo descontrolado em que Hitch gosta de entrar 

na vida de suas atrizes e como tenta norteá-las. 

 Na cena 31, Vera Miles conta a Janet que Hitch começa a invasão de privacidade no 

momento em que escolhe seu penteado, suas roupas, seus amigos e quantos filhos deveria ter. 

 Esta visão de que Hitch realmente se importa e tem uma paixão platônica por suas 

atrizes percorre por todo o filme. Há um momento no filme em que Hitch vai ao escritório e 

fica por algum tempo admirando e pensando em suas atrizes e por descuido deixa as fotos em 

cima da mesa, causando indignação por Alma que as encontra e resolve sair com With para 

ajudar em um projeto que ele tem. Ela age desta forma como se fosse uma resposta a traição 

platônica de seu marido. 
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Na cena 37, em uma conversa descontraída com Janet Leigh, a atriz pergunta o que 

houve entre o diretor e Vera Miles. 

AH- Vera... Ela ia fazer o papel principal em Um corpo que cai e duas semanas antes 

da filmagem me contou que estava grávida e... 

Eu iria transformá-la em estrela, mas ela escolheu ser dona de casa. 

Porque fazem isso, eu me pergunto? 

Porque elas me traem? 

Na cena 41 do filme, Hitch conversa com Vera Miles no momento final das gravações 

de Psicose. Este o último trabalho que fariam juntos, pois o contrato de Vera havia acabado. 

VM- Acho que isso é um adeus. 

AH- Porque você não ficou comigo? Eu faria de você uma grande estrela como a 

Grace Kelly. 

VM- Diferente da Grace Kelly eu deixo minhas roupas na lavanderia, eu tenho uma 

família, Hitch, um lar. A mulher loira e misteriosa que você procura é uma fantasia. Não 

existe! 

AH- Houve um tempo em que eu pensei que eu a compreendia. Que eu compreendia 

as mulheres. 

Podemos atribuir o amor platônico de Hitch pelas loiras com que trabalhava em seus 

filmes, partindo da análise de imagem com Joly. 

 

Todavia, a “imagem” ou a metáfora também pode ser um procedimento de expressão extremamente 

rico, inesperado, criativo e até cognitivo, quando a comparação de dois termos (explícita e implícita) solicita a 

imaginação e a descoberta de pontos comuns insuspeitados entre eles (JOLY, 2005, p.22). 

 

No livro, as Loiras de Hitchcock como são mais conhecidas são citadas diversas vezes 

com admiração e certo ponto de paixão pelo diretor, principalmente na página 192 quando ele 

conta com tristeza quando Grace Kelly renunciou a ser a atriz principal de Marnie, um 

romance de Winston Graham cujos direitos autorais haviam sido comprados para ela. A atriz 

se casou com o príncipe Ranier que era favorável a atriz fazer o filme pela amizade que havia 

constituído com Hitchcock, mas o estatuto de Mônaco não permitiu, pois poderia alterar a 

imagem do principado fazendo com que Grace Kelly renunciasse ao filme. 

 
É impossível contar uma história em uma só imagem, enquanto a imagem em 

sequência (fixa ou animada) se proporcionou os meios de construir narrativas com 

suas relações temporais e causais. A fotonovela, as histórias em quadrinhos e os 

filmes podem contar histórias; a imagem fixa, não (JOLY, 1996, p.119). 
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4.1.9 Segredo nos bastidores 

 

Encontramos na página 14, um momento em que Truffaut afirma que Hitchcock sentia 

necessidade de se esconder dos atores, dos produtores e técnicos para que os caprichos deles 

não comprometessem a integridade do filme. Ele queria evitar comentários e informações 

proliferadas sobre a narração de seus filmes. Para Hitch, o suspense era o maior segredo para 

o sucesso de suas obras, principalmente Psicose.  

No filme se passa a mesma situação, no primeiro dia das filmagens, Hitch reúne todos 

os envolvidos com o filme no set e os obriga a fazerem um juramento pela não divulgação da 

história do filme: 

AH- Bom dia a todos, quero que levantem a mão direita!  

Eu juro solenemente que não divulgarei a trama e nem os muitos segredos de Psicose 

a amigos, parentes, repórteres do meio, nem ao presidente em fim de mandato, Dwight D, 

Eisenhower.  

Muito obrigado a todos. 

Para os autores Vanoye e Goliot-Lété, a forma que Hitch conduzia a sua discrição da 

história do filme era uma maneira de contribuir com o desempenho dos atores, tipo de 

personagens, intrigas, cenários e situações. 

 

Analisar um filme é também situa-lo num contexto, numa história. E, se 

considerarmos o cinema como arte, é situar o filme em uma história das formas 

fílmicas. Assim como os romances, as obras pictóricas ou musicais, os filmes 

inscrevem-se em correntes, em tendências e até em “escolas” estéticas, ou nelas se 

inspiram a posteriori (VANOYE e GOLIOT-LÉTÉ, 1994, p.23). 
 

  No dia em que Psicose foi lançado haviam cartazes apontando para o relógio como se 

dissessem que os espectadores deveriam assistir o filme desde o começo, ou não teriam mais 

permissão para vê-lo. Foi uma jogada de marketing muito grande, até quem gostava das 

comédias românticas que eram o que estavam em alta na época em que psicose foi lançado, 

1960, ficaram instigados a assistir a obra tão divulgada e guardada a sete chaves. Acreditamos 

que se não fosse tão grande o suspense em torno do filme, não seria tão procurado como foi. 

Conseguimos perceber isto na cena 46 de Hitchcock  onde Lew, assessor de Hitch, conta ao 

diretor que a Paramount confirmou que só exibiria o filme em dois cinemas e sem pré-estreia. 

O diretor, para não perder tempo convocou todos para fazer o chamado ”boca-a-boca” 

para que a divulgação fosse imediata. Para que fosse um sucesso e bem recebido, Hitch e seus 

assessores escreveram um manual de como vender Psicose.  
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Nesta mesma cena, Hitchcock aparece em um estúdio de rádio gravando uma chamada 

para o filme e faz uma intrigante propaganda para os espectadores e donos das salas de 

cinema. 

AH- Minha primeira instrução aos donos de cinemas é contratar guardas de 

Pinkerton para assegurar nossa política de admissão. Porque Psicose é tão assustador e 

singular, que os guardas podem ajudar a lidar com os clientes que se revoltarem. 

Coloquem nossos relógios especiais no saguão para lembrar ao público dos horários 

de exibição de Psicose. 

O gerente deste excelente cinema foi avisado para não deixar ninguém entrar depois 

do começo do filme. Agora, caso haja tolo para tentar entrar por uma entrada lateral, uma 

sida de incêndio ou uma claraboia. Será posto para fora à força bruta. 

Para enfatizar o absoluto, incessante choque e suspense de Psicose depois de 

aparecer o “FIM” na tela, recomendamos que feche as cortinas sobre a tela por trinta 

segundos completos. 

Fazendo isso o horror de Psicose será gravado firmemente na mente e coração de seu 

público. 

Sinceramente e enfaticamente. Alfred Hitchcock. 

 

4.1.10 Atores de Psicose  

 

Ao perguntar a Hitch o porquê de não ter nenhum personagem simpático no filme, 

Truffaut é surpreendido pela resposta:  

AH- Porque não era necessário! Mas creio que o público teve piedade de Marion no 

momento de sua morte. 

Na página 167, Hitchcock comenta que em Psicose, os personagens importam pouco, 

o que interessa é a junção dos trechos de filme, a fotografia, a trilha sonora e tudo aquilo que é 

puramente técnico podiam fazer o público urrar. Ele salienta:  

AH- Não foi uma mensagem que intrigou o público. Não foi uma grande interpretação 

que transformou o público. Não foi um romance muito apreciado que cativou o público. O 

que comoveu o público foi o filme puro. E não cansa de repetir que os protagonistas eram 

pequenos e que não havia personagens. Tudo isso nos leva a entender que realmente os 

comentários que fazia a Alma nas cenas do filme. Na cena 29, Alfred conta a Alma que filmou 

todo o dia com John Gavin que interpretou Samuel Loomis e que o ator era péssimo, usa as 
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frases: Um pedaço de pau é mais expressivo, acho que a cena de amor dele com Janet Leigh 

deve ser a coisa mais horrenda no filme. 

No filme Hitchcock, na cena 22 em um diálogo com sua esposa Alma, eles citam 

nomes de atrizes que podem interpretar Marion Crane e é onde Janet Leigh é citada. 

AR- Que tal Janet Leigh? Sei que normalmente faz a boa menina, mas estava ótima 

em A marca da Maldade. Lembra como você elogiava a sua aparência nas festas de 

Wassernan? 

AH- É!  

Na cena 23, Janet Leigh já contratada, conta a Hitchcock que tem se concentrado 

muito para na composição de Marion. Ele no momento acha engraçado e com um ar de 

deboche a pergunta o que preparou e quais os segredos de Marion Crane. A atriz empolgada 

com o papel esclarece:  

JL- Bem, ela tem uma vida dupla. No escritório ela usa o perfume Tweed, mas quando 

está com Sam, ela usa seu perfume mais caro My Sin, de Lanvin. 

Mesmo motivada para o seu mais novo trabalho, ela tem dúvidas sobre como será a 

cena do chuveiro e se aparecerá nua. 

Na página 158, Truffaut e Hitchcock comentam sobre a cena de amor de Marion e 

Samuel Loomis, onde a atriz aparece vestindo um sutiã branco. 

FT- Um crítico de cinema, Jean Douchet, disse uma coisa divertida: Na primeira cena 

de psicose, Jonh Gavin está com o torso nu, Janet leigh usa um sutiã e, por causa disso, essa 

cena só satisfaz a metade do público. 

AH- è verdade que Janet Leigh não deveria usar sutiã. Essa cena não me parece 

especialmente imoral, ela não me proporciona nenhuma sensação particular, pois você sabe 

que sou como um celibatário, isto é, um abstencionista, mas não há nenhuma dúvida, essa 

cena seria mais interessante se o peito da moça roçasse o peito do homem. 

Para a interpretação de Norman, Hitch faz entrevistas com diversos atores para 

escolher quem faria o papel.  

No filme Alma também palpita sobre a escolha do ator na cena 20 do filme Hitchcock: 

AR- Diferente de alguém que conhecemos é Anthony Perkins. Pense na dualidade que 

ele poderia trazer ao papel de Norman. A raiva escondida por trás de seu sorriso, o charme 

encantador que usa para não ser descoberto. 
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Na cena 21, é chamado para uma entrevista para, Antony Perkins que conta a Hitch 

que está cansado de drogas românticas que os estúdios o mandam fazer onde ele é obrigado a 

ser sensível e atraente. Mas que interpretar Norman poderia ser algo familiar demais já que 

desde pequeno desejava a morte de seu pai pois tinha ciúmes de sua mãe com ele. Quando seu 

pai morreu, ele sentiu uma culpa que carrega por toda a sua vida. Hitchcock faz a escolha por 

Anthony Perkins para fazer o personagem do transtornado Norman com a certeza de que ele 

sentirá na pele toda a personalidade do personagem por ter uma história de vida semelhante. 

No livro não há passagem deste fato, apenas um comentário de Truffaut na página 166 que  a 

cena de Perkins manejando a vassoura e o pano de chão para apagar todas as pistas do 

assassinato de Marion no banheiro do hotel oi engenhosa e de total psicopatia para que cada 

etapa do filme fosse uma etapa, um degrau a ser subido "A análise categorial que trabalha 

com o  desmembramento  do  texto  em  unidades. – Entre as diferentes possibilidades de 

categorização encontra-se a análise temática, bastante rápida e eficaz" (BARROS e 

DUARTE, 2009, p. 301).  

Desta forma, com a citação de Barros,  conseguimos a  impressão notória sobre o 

assunto dos personagens. Eles realmente eram um tanto quanto desimportantes que no livro, é 

difícil Truffaut e até o próprio Hitchcock mencionarem os nomes dos personagens como 

Marion Crane, Norman Bates. Eles falam o tempo todo de Janet Leigh e Anthony Perkins 

como referencia de trabalho. Isto na é visto em outros filmes de Hitch, um exemplo é Os 

pássaros onde Melanie Daniels é mais referenciada do que a atriz Tippi Hedren. 

 

4.1.11 Alma e Hitch 

 

Uma das maiores revelações do filme foi o entrosamento e necessidade de Alfred 

Hitchcock ter ao seu lado sua esposa Alma. O filme de Gervasi girou em torno deste 

relacionamento tanto profissional quanto amoroso e fez dele o enredo de seu filme muito mais 

do que a história de Psicose. O que conseguimos perceber é Hitch era a cabeça pensante e 

criativa da relação, mas a Alma cabia a estrutura e o desenvolvimento dos trabalhos. A esposa 

quem comandava a casa e a ela Hitch respeitava e ouvia suas ideias e opiniões. Para quem 

assistir Hitchcock, a  impressão de que Alma era o seu braço direito será nítida.  

A cena 40 do filme de Gervasi traz uma discussão entre o casal que passa por um 

momento de crise. Hitch acredita que Alma não lhe dando a devida atenção e que está lhe 

deixando sozinho no momento em que mais precisa de ajuda, o momento de finalizar o seu 
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filme. Alma está trabalhando em um novo trabalho com o Whit, escritor e diretor de televisão, 

o que causa ciúmes em seu marido. Alma é uma mulher forte e de personalidade e 

entendemos que está é uma cena marcante e forte da relação dos dois. 

AH- Cuidado, todos os homens são assassinos potenciais. E por uma boa razão. 

Estou trabalhando em algo novo e também preciso de ajuda! 

AR- O que você acha que eu tenho feito? 

AH- Estou sob uma pressão tremenda neste filme e i mínimo que poderia fazer é me 

dar seu apoio total 

AR- Apoio total? 

Hipotecamos nossa casa! 

E devo lembrá-lo, eu opinei em cada aspecto deste filme até agora como fiz em todos 

os filmes que fizemos nas últimas três décadas. A primeira vez que mostrar o seu filme, serão 

minhas anotações que irá querer. Comemoro com você quando a crítica é boa e choro por 

você quando é ruim. 

Sou anfitriã de suas festas e aguento os romances de fantasia com suas protagonistas 

e quando estiver promovendo o seu filme pelo mundo estarei do seu lado ou um pouco atrás 

de você sorrindo sem parar para a imprensa. Apesar de estar morta de cansaço e sendo 

cortês com pessoas que olham para mim como se eu fosse invisível, ou me empurrarem para 

ao lado porque tudo o que querem ver é o grande e genial Alfred Hitchcock. 

E agora pela primeira vez em anos, ouso trabalhar em algo inovador que não é uma 

produção de Alfred Hitchcock e encontro acusações e críticas?  

O trabalho que faço com Whit me dá prazer e propósito e não o afeta de forma 

alguma. Considere isso um aviso. Sou sua esposa, Alma Reville e não uma dessas loiras que 

contrata e atormenta com suas direções extremamente específicas. 

Na cena 42, Hitch abre o seus sentimentos para a esposa: 

AH- Coitado de With. Ele não vale nada quando não trabalha com você. Nem eu! Não 

consegui fazer um filme de sucesso desta vez. È monótono. Se recusa a ter vida. Não há um 

jeito fácil de dizer, há? Esta fadado ao fracasso.  Eu a decepcionei, meu amor. Você merece 

coisa melhor. 

Na próxima cena, a de número 43, Alma dá o impulso para que Hitch se motive a 

finalizar o filme e o chama para que a edição seja feita. A esposa, comenta que uma boa 

edição vai deixar o filme mais vistoso.  
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AR- Acho que não vou aguentar nós dois sentindo autocomiseração. Aquela imitação 

de Hitchcock em que eu ajudei With, acabou.  

Sabe, há apenas uma solução para tudo isso. Voltarmos a trabalhar juntos. A verdade 

é que gosto de morar nesta casa. Então sugiro para o bem de todos, darmos um jeito em 

Psicose. Você não pode ser o homem mais fácil de se conviver mas sabe como ninguém editar 

um filme. 

AH- Exceto como você! 

Na página 167 do livro de Truffaut, ele fala sobre este sentimento que o moveu: “ É 

por isso que meu orgulho em relação a Psicose está no fato de que este filme nos pertence, a 

nós cineastas, a você e a mim, mais do que todos os filmes que rodei. “ Em nenhum momento, 

Hitch cita Alma como ponto alto para a produção de Psicose. 

 

Outra técnica usada foi à análise de contingência ou análise associativa, a qual 

desconsidera como importância o número de vezes que personagens aparecem em 

uma mensagem, – mas sim como eles estão organizados entre si, ou seja: o que está 

associado a quê? (BARROS e DUARTE, 2009, p. 303).  

 

 

Ao fazer a leitura de Hitchcock Truffaut, encontramos poucas vezes assuntos 

referentes a Alma Reville.  O diretor comentava sobre sua esposa nos momentos em que 

falava sobre sua casa, eventos sociais do que nos trabalhos com o cinema. 

 

4.1.12 Filme financiado por Hitch 

 

Na página 167, Truffaut lembra Hitch que o filme de maior sucesso na sua carreira, o 

Psicose foi uma produção independente. E logo o diretor conta que o filme custou apenas 

oitocentos mil dólares e que rendeu mais ou menos treze milhões de dólares de lucro. 

Hitchcock ainda aconselha Truffaut e conta que o segredo do trabalho em um filme desse 

gênero é a câmera, é ela que faz todo o trabalho. Para ele, os críticos se interessam apenas 

pelo roteiro e que não acha justo as críticas. “É preciso desenhar o seu filme como 

Shakespeare construía suas peças, para o público.” 

Psicose mexeu demais com o psicológico de Hitch, ele não tinha ninguém com quem 

pudesse ter uma discussão. Todos disseram não ao filme e a história, mas ele seguiu com a 

chamada experiência. Ele se referia o tempo todo á Psicose como experiência, pois com 

pouco dinheiro teve que contratar uma equipe de televisão para rodar. Ele apenas reduziu i 

ritmo da filmagem quando rodou a cena do chuveiro, a da limpeza do banheiro e mais duas 
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que marcavam o escoamento do tempo. Todo o resto foi rodado como se fosse para a 

televisão. 

A cenografia no cinema permite a montagem de cenários em estúdios e, também, a 

filmagem em locações reais. Deve-se analisar de acordo com Francis Vanoye e 

Anne Goliot-Lété, “os elementos do cenário, o cenário com relação aos 

acontecimentos, a função 27 do cenário na cena” (VANOYE e GOLIOT-LÉTÉ, 

2005, p.75). 

 

Já na questão de a Paramount não aceitar a financiar a obra, encontramos na cena 12 o 

momento em que Barney, dono dos estúdios diz não a Psicose. Hitchcock discute com Barney 

que é um filme diferenciado, algo novo e que o público quer ser chocado.  

Barney: - Toda vez que você quer fazer algo diferente como o Homem errado ou Um 

corpo que cai, alguém perde dinheiro. Você está devendo a Paramount um ultimo filme, 

Hitch. Não pode fazer algo como Intriga internacional, mas para nós desta vez. Ninguém 

respeita tanto o nome Hitchcock como a Paramount.” 

Na cena 15, depois de ter decidido que ele mesmo financiaria o filme, Hitc e Lew, seu 

assessor foram até os estúdios da Paramount para uma conversa com Barney, um acordo 

estruturado. O acordo foi da seguinte forma: Hitch financiaria o filme, abriria mão de seu 

salário como diretor e a Paramount distribuiria. Em troca 40% dos lucros. 

O dono da Paramount ainda não contente, pergunta se ainda é um filme sobre um 

anormal que usa o vestido da própria mãe, ironicamente. O que logo é cortado por Lew 

afirmando que este será o próximo filme de Hitchcock e ele deve decidir se tem interesse ou 

não. Barney concorda, mas afirma que topa se eles conseguirem o dinheiro. Hitch 

imediatamente pergunta: “- Faço o cheque em nome de quem?”. 

No filme, o assunto de fazer o filme com o seu próprio dinheiro é um dos pontos 

principais. Muitas das angustias de Hitch era não saber se o filme daria certo, pois se não 

desse, ele e sua esposa Alma teriam que vender a casa para pagar a produção do filme. Na 

cena 14 do filme, em um diálogo no pátio próximo a piscina, Hitch conta a Alma que eles 

mesmos terão que produzir o filme, pois a Paramount não aceitou financiar. 

Alma escuta tudo e indaga:  

AR- Vamos ter que vender a casa toda ou só a piscina? Mas mesmo com toda a calma 

e compreensão ela pergunta a seu marido o porquê desta ideia fixa de fazer este filme. O 

porquê desta história. 

AH- Lembra-se de como nos divertíamos quando começamos há tantos anos? Não 

tínhamos dinheiro, também não tínhamos tempo. Mas nós arriscamos, lembra? Fizemos 
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experiências, inventamos novas formas de fazer cinema por que era necessário. Só quero 

sentir esse tipo de liberdade de novo. Como tínhamos antes sabe? 

Na cena 16, Hitch comenta com Alma que se o filme fracassar, os dois terão um longo 

período humilhante de engolir sapos. Alma afirma que não tem certeza se o filme será 

sucesso, mas que Hitch era confiável e esplêndido.  

 

4.1.13 Censura 

 

Para que se pudesse exibir um filme em 1960, os diretores deveriam passar por um 

censor que combinaria exatamente o que poderia ser mostrado em cada cena. Um relato desse 

procedimento acontece na cena 18 do filme Hitchcock, onde o diretor vai a uma visita ao 

censor  Geoffrey. Nesta cena podemos analisar a personalidade forte e confiante de Hitch 

mesmo em um momento onde ele poderia perder ter o selo de liberação das imagens negado. 

GF- O código não permite que mostre uma faca penetrando no corpo de uma mulher 

AH- Eu lhe asseguro, Geoffrey que meus assassinatos são sempre modelos de bom 

gosto e discrição 

GF- Há alguma sugestão imprópria de nudez nessa cena do assassinato no chuveiro? 

AH- Ela não estará nua, usará uma touca de banho. 

GF- Podemos aceitar uma tomada de fora da janela do banheiro. De Marion, somente 

silhueta acima dos ombros, contanto que o vidro seja opaco. 

AH- Obrigado. 

GF- E esta cena do vaso sanitário. 

AH- É essencial mostrar o vaso sanitário porque Marion Crane tenta se livrar de 

provas puxando a descarga. Restos que mais tarde serão descobertos pela irmã dela. Esses 

restos, sabe, são pistas de seu desaparecimento. 

GF- Nenhum filme americano precisou mostrar um vaso sanitário, muito menos uma 

descarga em um. 

AH- Bem, talvez devamos fazer um filme na França. Em vez disso, usar um bidê. 

GF- Senhor Hitchcock se este escritório não aprovar o seu filme, o que estamos 

tendendo para tal, seu filme não será lançado em nenhum cinema deste país.  

Continuará com as piadinhas, então? 

Após filmado, na cena 45, Geoffrey volta a aparecer e ameaça negar o selo de 

liberação do filme, enfatizando que Hitch não seguiu suas especificações. 
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GF- Eu vi distintamente as facadas e a nudez. 

AH- O que acha que viu é inspirado pelo poder de sugestão. Eu lhe garanto. Depois 

de ver a versão final com a adorável trilha lírica do Sr. Hermann. 

GF- Uma trilha lírica não me fará mudar a opinião Não vamos aprovar. 

AH- Geoffrey, podemos conversar em particular, por favor? 

Tenho uma proposta modesta a fazer. Se deixar a sequencia do chuveiro como está, eu 

refilmarei a cena de amor de abertura de acordo com suas especificações. 

De fato, será bem-vindo para supervisionar pessoalmente no set. 

GF- Minhas especificações? 

AH- Claro, meu caro colega, se o público pudesse entender como trabalha 

incansavelmente para nos ajudar a entreter enquanto protege de obscenidade e indecência. 

No livro Hitchcock Truffaut na página166, Hitch afirma que na cena do chuveiro 

jamais se vê o tabu do corpo da mulher, pois foi filmado em certos planos em câmera lenta 

para evitar ter os seios na imagem. Hitch não comenta sobre a censura nas cenas do filme com 

Truffaut, mas percebe-se em diversas passagens que o diretor preocupou-se muito com a 

nudez da atriz, com a cena de amor do início do filme, com o sangue e a violência da cena do 

chuveiro.  

AH- É uma cena de uma violência inaudita. 

É apaixonante para mim utilizar a câmera  para desorientar o público. 

Em Psicose, o que me importava é que a junção dos trechos de filme, a fotografia, a 

trilha sonora e tudo aquilo que é puramente técnico podiam fazer o público urrar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo deste trabalho, percorremos autores e subsídios que pudessem transcrever as 

características do cinema de ficção Hitchcock e o do livro de entrevistas Hitchcock/Truffaut, 

com o objetivo de melhor compreensão para realizar a pesquisa. 

Embasamos a metodologia por meio da análise de conteúdo, análise de imagem e da 

análise fílmica. Selecionamos fragmentos do filme e do livro para nos auxiliar a desvendar as 

pistas subentendidas ao objeto de estudo. A principal constatação desse trabalho foi a 

revelação da personalidade de Hitchcock e os meios que o diretor Saja Gervasi usou para 

tornar detalhes reais em seu filme. Hitchcock era apresentado, em ambas as obras, como o 

Mestre do Suspense, alguém digno de respeito, admiração e consideração. Era principalmente 

um ser humano cheio de medos, erros e acertos atrás de um gigante que conquistou o mundo e 

mudou o cinema de forma notável. 

O assunto escolhido busca mostrar os arredores de Psicose e o mundo que girou em 

torno do filme que a princípio seria experimental, e, acabou se tornando um dos filmes de 

maior bilheteria e sucesso do diretor Alfred Hitchcock. Também procura localizar e 

centralizar a sua importância dentro da história do cinema, contando com a análise do filme 

sobre sua trajetória e do livro com entrevistas abertas e diálogos informais. Portanto, 

esperamos que este Trabalho Final de Graduação cumpra sua intenção a fim de obter os 

resultados desejados pelos seus pesquisadores: algo além do homem e diretor Hitchcock, 

homem famoso e de várias facetas. 

O desejo por estudar o longa-metragem Hitchcock (2012) e o livro The 

Hitchcock/Truffaut (1986) surgiu, após discutirmos se a avaliação do personagem renderia o 

suficiente para desenvolver uma monografia, até percebermos a avaliação positiva que o 

argumento pode representar no meio comunicacional e cinematográfico.  

Diante de nosso propósito, de buscar o que é possível perceber de aproximações em 

uma obra ficcional a partir de informações contidas em uma obra escrita, entre o filme 

Hitchcock, de Saja Gervasi e o livro Hitchcock/Truffaut, de François Truffaut, conseguimos 

observar as diferenças e semelhanças entre ambos. 

Ficou claro para nós que a linguagem entre ambos os objetos de pesquisa têm 

características similares. Entre os pontos de análise, destacamos a ausência das considerações 

de Hitchcock sobre sua esposa, Alma Reville no livro de entrevistas. Alma foi um dos eixos 

principais para representar a trajetória do diretor na produção de Psicose. Percebemos também 
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que na obra cinematográfica, há elementos usados por Gervasi para que o público fosse 

seduzido e envolvido com a trama, como por exemplo: o romance platônico de Alma por 

With, o envolvimento de Hitch com Ed Gein e as discussões de relação do casal protagonista. 

Um ponto em comum no filme e no livro é a personalidade inovadora e marcante de 

Hitchcock, o que encontramos relatos no making off de Hitchcock que Anthony Hopkins teria 

“encarnado” o diretor perfeitamente.  

Portanto, chegando ao final desta pesquisa, resta dizer que dentro do que nos 

propomos, conseguimos resultados satisfatórios. E, por fim, para nós ficou mais claro que a 

experiência de como é complexo realizar um trabalho final de graduação. Ficou-nos ainda 

mais a curiosidade em investigar como foram as produções de mais obras de Hitchcock e 

também o livro Psyco, que deu origem a tudo. 

Alfred Hitchcock estava além do seu tempo, é o principal diretor de filmes de 

suspense e tem uma vasta lista de sucessos em sua carreira. Extremamente envolvido com a 

história de seus filmes, ele sentia em sua pele os personagens, como se fosse ele mesmo que 

estivesse vivendo a cena. Usava muito bem de sua imagem pessoal como marketing, sendo 

que hoje encontramos diversos objetos com suas assinaturas, caricaturas e fotos. Percebemos 

que mesmo com essa grande proliferação de sua imagem existem pessoas que não sabem 

quem é Hitchcock. Muitas vezes quando falávamos de nossa pesquisa, não fazíamos entender 

quem seria este diretor de suspense, então bastava perguntar se a pessoa conhecia a cena do 

assassinato do chuveiro e era imediata a resposta: - Claro que conheço, Psicose! Neste 

momento, então entendíamos o porquê da escolha do objeto, o poder de um filme feito em 

1960 até hoje na história do cinema. 

Sendo assim esperamos que o assunto desta pesquisa resulte em um acréscimo para os 

estudiosos de cinema, assim como de jornalistas que atuam nesta área. Cinema é Jornalismo, 

um formador de opiniões, ideias e informação. 
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ANEXO 1 – Atores que interpretaram personagens de Psicose (1960) 

 

 

 

Atores que interpretaram personagens de Psicose (1960), citados da esquerda para a direita: 

- Anthony Perkins: personagem de Nornan Bates; 

- Janet Leigh: personagem de Marion Crane; 

- John Gavin: personagem de Sam Loomis; 

- Vera Miles: personagem de Lila Crane; 

- Martin Balsan: personagem de Milton Aborgast; 

- John Mclntire: personagem Sheriff Al Chambers; 

- Simon Oakland: personagem: Dr. Richmond; 

- Alfred Hitchcock: figurante do lado de fora da imobiliária (não creditado) e diretor do filme. 
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ANEXO 2 – Atores que interpretaram personagens no filme Hitchcock (2012), no papel dos 

atores de Psicose (1960) 

 

 

 

Atores que interpretaram personagens do filme Hitchcock (2012), no papel dos atores de 

Psicose (1960), citados da esquerda para a direita: 

- Anthony Hopkins: personagem Alfred Hitchcock; 

- Helen Mirren: personagem de Alma Reville, esposa de Alfred Hitchcock; 

- Scarlett Johansson: personagem de Janet Leigh (Marion Crane); 

- Danny Huston: personagem de Whitfield Cook que participou de um quase triângulo 

amoroso com o casal Alma Reville e Alfred Hitchcock; 

- Toni Collette:  personagem de Peggy, a fiel secretária de Alfred Hitchcock; 

- Michael Stuhlbarg: personagem de Lew Wasserman, assessor de Alfred Hitchcock; 

- Michael Wincott: personagem de Ed Gein, inspiração de Psyco; 

- Jessica Biel: personagem de Vera Miles (Lila Crane). 

  

http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-27868/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-17626/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-17446/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-163572/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-15644/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-18770/
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ANEXO 3 - Capas do Filme Hitchcock (2012) com direção de Sacha Gervasi 
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ANEXO 4 - Capa do livro Hitchcock Truffaut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



63 

 

 

 

ANEXO 5 - DVD do filme Hitchcock (2012) de Saja Gervasi 

 

 


