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A Enunciação em Carrie, A Estranha – Um Dispositivo Técnico para a 

Construção de uma Realidade Estética1 
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RESUMO 

O artigo que se apresenta tem o objetivo de abordar a construção da imagem fílmica 
como forma de enunciação narrativa, sob a ótica das técnicas cinematográficas que, ao 
constituírem a materialidade da obra, contribuem para ocorrência dos fenômenos 
imanentes ao cinema, entre eles a percepção e a identificação entre narrativa e público. 
A partir da análise da obra Carrie, A Estranha de 1976, o estudo levanta as 
possibilidades narrativas encontradas nas técnicas utilizadas na construção das imagens 
que compõem o universo diegético como, por exemplo, os movimentos de câmera, os 
enquadramentos, a cenografia, a iluminação e a montagem.    
 

PALAVRAS-CHAVE: Cinema; Estética; Narrativa; Imagem. 

 

Como forma de comunicação, o cinema tem na imagem fílmica seu principal 

elemento de transmissão de mensagem. Essa imagem, invariavelmente, pode ser 

considerada como matéria-prima da linguagem cinematográfica. Marcel Martin, na obra 

A Linguagem Cinematográfica, afirma que a imagem é, antes de tudo, um instrumento 

realista, dotado de forte poder no acionamento do fenômeno perceptivo: 

 
“Duas características fundamentais da imagem resultam de sua natureza de 
reprodução objetiva do real. Primeiro, ela é uma representação unívoca: por seu 
realismo instintivo, capta apenas aspectos precisos e determinados – únicos no 
espaço e no tempo – da realidade. (...) Em segundo lugar, a imagem fílmica está 
sempre no presente. Enquanto fragmento da realidade exterior, ela se oferece ao 
presente de nossa percepção e se inscreve no presente de nossa consciência (...).”  

(MARTIN, 2003, p. 22) 
 

Como objeto de análise para esse estudo, apresentamos o filme Carrie, A 

Estranha, dirigido por Brian de Palma e lançado em 1976 como sendo a primeira obra 

adaptada para o cinema do autor Stephen King, hoje considerado o mestre do terror 

moderno e o autor com maior número de livros adaptados para o audiovisual. As 

                                            
1 Trabalho apresentado no GP Cinema do XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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principais sequências da obra servirão de base para a elucidação sobre como as técnicas 

cinematográficas, convertidas na materialidade fílmica, constroem cada uma das 

imagens como um enunciado para a narrativa. Portanto, esperamos que ao trazermos à 

tona a realidade material de Carrie, A Estranha, conseguiremos elucidar o desenrolar da 

narrativa ficcional, bem como a constituição sígnica da obra e a evolução dos 

personagens na trama, sempre a partir das técnicas empregadas em sua concepção 

imagética e, consequentemente, na construção do universo diegético.3   

Se a diegese é um conceito global do universo fictício, no qual a narrativa se 

concretiza em tudo o que a história evoca no espectador, parece ser primordial 

examinarmos de que forma os elementos que compõem o universo diegético da obra 

foram trabalhados em função de uma significação efetiva, sem lacunas, completa em 

todos os sentidos.   

 Utilizando a abordagem de Christian Metz para uma semiologia do cinema, 

temos a impressão de que a realidade trazida pelo cinema deve-se à interação da 

atividade mental com as propriedades físicas brutas da imagem cinematográfica, pois 

cada imagem contém inúmeros índices de realidade. No entanto, somente índices não 

são suficientes, pois a impressão de realidade está relacionada, também, à capacidade e 

à necessidade da mente em “perceber” um mundo cheio e coerente para a percepção.4  

 Portanto, podemos admitir que, de certa forma, a aparência da imagem é 

decisiva para que uma obra cinematográfica consiga suscitar na mente do espectador a 

realidade possível representada na ficção, mesmo que essa realidade seja proveniente 

dos aspectos psicológicos, pois, ao contrário de um realismo puro, a imagem deve servir 

para reforçar os aspectos primordiais da enunciação.  

 

A realidade material da produção de Carrie, A Estranha 

 

Uma obra cinematográfica trabalha com uma intensa rede simbólica que, ao 

intermediar as intenções da mente criativa para com a mente receptora, mas não menos 

inventiva, condensa uma série de interpretações em um espectro menor de sensações 

trazidas pelo fenômeno cinematográfico.  
                                            

3 AUMONT, Jacques. A estética do filme. São Paulo: Papirus, 1995. “Qualquer história particular cria seu próprio 
universo diegético, mas, ao contrário, o universo diegético (delimitado e criado pelas histórias anteriores – como é o 
caso de um gênero) ajuda a constituição e a compreensão da história.”  
 
4 ANDREW, J. Dudley. As principais teorias do cinema: uma introdução. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2002.  
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A história de Carrie é representada por um fio condutor perscrutado pelos 

dramas psicológicos que pautam o relacionamento entre mãe e filha.  Somente a partir 

do conhecimento sobre o texto narrativo é que poderíamos prosseguir em uma análise 

dos dispositivos materiais da obra, na busca pelo entendimento sobre como os 

elementos globais convergem para uma concepção estética, efetivamente atuante na 

identificação do público com a obra:  

 
“A narrativa é o enunciado em sua materialidade, o texto narrativo que se 
encarrega da história a ser contada. Porém, esse enunciado que, no romance, é 
formado apenas de língua, no cinema, compreende imagens, palavras, menções 
escritas, ruídos e música, o que já torna a organização da narrativa fílmica mais 
complexa. Por exemplo, a música, que não tem em si valor narrativo (ela não 
significa eventos), torna-se um elemento narrativo do texto apenas pela sua co-
presença com elementos, como a sua imagem colocada em seqüência ou os 
diálogos: portanto, seria necessário levar em conta sua participação na estrutura da 
narrativa fílmica.” (AUMONT, 1995, p. 106) 

 

Sequência para análise 1 – Jogo de vôlei 

(1) (2) (3) 

   
(4) (5)  

  

 

  

 A seleção acima que, aparentemente, é somente um dispositivo inicial para a 

narrativa, tem seu potencial descritivo aumentado por ser utilizada como o primeiro 

indício do caráter norteador do papel dos personagens na trama.  

 A imagem (1) é exatamente a primeira cena do filme e, conseqüentemente, faz 

com que a obra seja inaugurada com um plano geral da quadra onde ocorre o jogo, 

fazendo emergir, imediatamente, a noção de que se trata de um ambiente escolar.  

 Ao contrário da idéia proposta por Sergei Eisenstein de que o plano geral  

representa apenas o ponto de vista do olhar natural, a utilização desse plano na cena 
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inicial não tem a intenção de reproduzir o simples olhar da realidade, pois, o ângulo 

superior proposto pelo plano de abertura não é passível de reprodução na realidade. Na 

verdade, quando assistimos a um jogo, passamos, automaticamente, a fazer parte 

daquele cenário, tanto com nossas interferências, quanto em relação ao nosso 

posicionamento diante da quadra, ou seja, na realidade não ficamos dispostos por esse 

ângulo quando estamos diante de um jogo.  

Dessa forma, o plano geral da primeira cena do filme nos coloca em uma 

posição superior frente ao conteúdo observado, isto é, nos coloca distantes da obra. 

Somos conduzidos a uma percepção de que não fazemos parte daquela história, ou seja, 

de que não estamos inseridos naquele contexto. Somos observadores e, como tal, não 

nos cabe interferir de nenhuma forma naquele universo ou nas situações que, 

eventualmente, nele venham a ocorrer. Para Marcel Martin na obra A Linguagem 

Cinematográfica: “O plano geral reduz o homem a uma silhueta minúscula, faz com 

que as coisas o devorem, objetiva-o, daí uma tonalidade psicológica bastante 

pessimista, uma ambivalência moral um tanto negativa.” (MARTIN, 2003, p. 38) 

 Essa questão parece ser muito interessante quando relacionada à cena inicial do 

filme, pois, nela há uma carga negativa dos elementos da imagem que vai desde a 

iluminação que simula a naturalidade de um dia cinzento, até a falta de contraste entre 

as cores na tela que insinua uma triste monotonia.   

 Além disso, Carrie, a personagem principal, que até esse momento ainda não é 

revelada como tal, é determinante para a delimitação do enquadramento em plano geral, 

pois a personagem está posicionada como o último elemento em quadro. Se, quando da 

utilização desse plano, há uma intenção em reduzir os personagens frente à 

dramaticidade da trama, Carrie, ao fechar o enquadramento, permanecendo estática e 

calada no limite do campo de visão, assume o último patamar em relação ao grupo de 

elementos que compõe a cena.  

 Antes de continuarmos com a análise dos dispositivos da seqüência, faz-se 

necessário estabelecermos o conceito de plano que, à priori, abrange uma série de 

parâmetros como: dimensões, quadro, ponto de vista, movimento, duração e ritmo. No 

entanto, existem outros significados para plano, dependendo do estágio em que a obra 

se encontra quando o termo é utilizado, podendo ter um significado em relação ao filme 

ainda em confecção e outro significado quando o filme já está pronto. Como estamos 
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realizando uma análise da obra a partir da forma com a qual ela se apresenta para nós 

depois de concluída, utilizaremos a noção de plano referente à segunda opção: 

 
“Na fase da montagem, a definição do plano é mais precisa: torna-se então a 
verdadeira unidade de montagem, o pedaço de película mínima que, juntada a 
outras, produzirá o filme (...) Na maioria das vezes, o plano define-se 
implicitamente (e de maneira quase tautológica) como qualquer pedaço de filme 
compreendido entre duas mudanças de plano.”  (AUMONT, 1995, p. 39) 

 

Na imagem (2), temos o momento da seqüência em que, após o plano geral, inicia-

se um movimento de câmera que busca o enquadramento do elemento presente no 

fundo da cena com um travelling5 frontal em plongée.  Logo perceberemos se tratar de 

Carrie. Conforme o travelling avança, o jogo de vôlei segue  normalmente, mas a ação e 

o ambiente passam a ser elementos de importância menor, em relação ao ponto no 

limite do quadro, que está sendo buscado pela câmera.  

Quanto mais a câmera se aproxima, mais percebemos que aquele é o ponto 

central do contexto da cena. Essa função do travelling frontal pode ser chamada de 

finalmente que, segundo Martin, é capaz de assumir uma perspectiva objetiva, 

interpretando o ponto de vista virtual do espectador: “O finalmente é, sem dúvida, a 

função mais interessante do travelling, pois objetiva e materializa a tensão mental 

(impressão, sentimento, desejos e idéias violentos e súbitos) de um personagem.”  

(MARTIN, 2003, p. 50) 

 Na imagem (3), temos o momento em que a câmera enquadra seu objetivo final, 

ou seja, Carrie, a garota desajeitada que recebe a bola e perde a jogada no único 

movimento atribuído a ela até esse ponto da seqüência. Ainda de acordo com a imagem 

selecionada, verificamos que, no momento em que a personagem entra em ação, a 

câmera está posicionada em plano americano, interrompendo o movimento do travelling 

frontal.  Esse tipo de plano parece ser o mais confortável para uma função descritiva da 

ação, pois, nesse caso, ele nos permite restringir o foco de atenção no elemento 

essencial à cena sem, no entanto, perdermos a noção em relação ao ambiente como um 

todo.   

Após esse momento, o travelling frontal é novamente acionado, aproximando 

nosso olhar à personagem. Interessante notarmos que nas imagens (4) e (5), a 

                                            
5 Movimento no qual a câmera desliza sobre trilhos. “Esse artifício foi espontaneamente inventado em 1896 por um 
operador de Lumière que havia colocado sua câmera sobre uma gôndola em Veneza.” (MARTIN, 2003, p. 31)    
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personagem permanece isolada no enquadramento, enquanto todas as outras meninas se 

retiram da quadra. Algumas garotas, não querendo perder a oportunidade de humilhar a 

menina desajeitada, entram e saem do enquadramento, deixando a personagem 

prostrada em cena. A câmera permanece estática em um ponto de vista objetivo, 

atribuído ao olhar do espectador.  

A seqüência do jogo de vôlei, composta basicamente por cores em tons pastéis, 

sugere uma triste monotonia, captada por movimentos de câmera distintos para cada um 

dos momentos da cena e, é essencial para transmitir ao espectador os ingredientes 

principais da personalidade e da rotina da protagonista: a timidez, a rejeição social e a 

solidão.  

Todas essas informações são compreendidas sem que uma palavra sequer sobre 

essas questões seja dita, com exceção da hostilidade em relação à Carrie, captada no 

final da partida. Essa seqüência de abertura é reveladora como referência às técnicas que 

serão utilizadas no decorrer da obra, em uma espécie de composição de elementos de 

cena que buscam estabelecer o conjunto de dispositivos técnicos que definirá o padrão 

narrativo da obra.   

 Para concluirmos a análise da primeira seqüência selecionada, trataremos do 

espaço fílmico, apresentado em uma imagem plana e delimitada por um quadro. O 

espaço fílmico está relacionado aos elementos presentes na cena dentro dos limites da 

imagem que, apesar de ter um componente artístico para sua delimitação, tal qual ocorre 

em um quadro de pintura, há também as limitações técnicas (relacionadas ao formato do 

filme: largura da película-suporte e dimensões da janela da câmera), que impõem ao 

criador da obra a obrigatoriedade de selecionar os elementos essenciais em uma cena 

que, dentro do limite da imagem representarão melhor a realidade naquela unidade 

fílmica.  
Sequência para análise 2 –  A Notícia 

(1) (2) (3) 
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 A seqüência acima intitulada A Notícia, representa o segundo momento 

fundamental da obra, pois ela nos apresenta o ambiente familiar da personagem 

principal, bem como as características psicológicas da mãe de Carrie.  

 A abertura da seqüência é marcada por um plano geral da casa, na qual vivem 

mãe e filha. Observando a imagem (1), podemos perceber o ambiente sombrio ao qual 

as personagens estão destinadas.  

A iluminação externa, sempre buscando uma luz próxima ao natural, representa 

um dia nublado e sem vida. Ressaltamos que, em nenhum momento posterior a esse, a 

casa de Carrie estará envolta por um clima ameno e ensolarado.  

Há, ainda, uma forte degradação no aspecto físico das redondezas da casa: uma 

velha placa em um terreno vizinho, uma pintura cinzenta e descascada da fachada, além 

de uma arquitetura sombria com janelas fechadas, fornecem ao ambiente um retrato do 

desconforto que envolve as protagonistas. Notamos, por meio da observação da imagem 

(1), que não há árvores no terreno, não há qualquer tipo de elemento que atenue a 

atmosfera obscura e árida.  

 As imagens (2) e (3) trazem as primeiras impressões que temos do interior da 

casa. Iniciaremos a análise pela iluminação, composta por tons de sépia e jogo de 

sombras, em um tipo de iluminação interna predominante que poderíamos classificar 

como “quase sem luz”. A definição de um estilo para a iluminação interna da casa 

denota a preocupação em condensar todos os elementos em prol de uma densidade 

dramática e psicológica das personagens. Marcel Martin apresenta um conceito sobre 

iluminação que traz à tona a idéia de como é complicada a transferência do valor 

dramático para a iluminação, transferência essa que suprime a função básica desse tipo 

de recurso que, a priori, atua somente como recurso facilitador para captação de 

imagens de qualidade: 

 
“A iluminação constitui um fator decisivo para a criação da expressividade da 
imagem. Mas como contribui sobretudo para criar a ‘atmosfera’, elemento 
dificilmente analisável, sua importância é desconhecida e seu papel não aparece 
diretamente aos olhos do espectador desavisado; além disso, a maior parte dos 
filmes atuais manifesta uma grande preocupação com o realismo na iluminação, e 
tal concepção tende a suprimir seu uso exacerbado ou melodramático.”  

(MARTIN, 2003, p. 56) 
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Além da iluminação quase obscura do ambiente interno, a utilização de sombras é 

muito representativa para o campo simbólico da imagem, no sentido de que contribui 

para a atmosfera emocional da cena, suprimindo a feição humana das personagens e 

transferindo a maioria das possibilidades de interpretação ao âmbito psicológico.   

Por último, é válido percebermos que a pouca iluminação no rosto das 

personagens esvai as feições humanas, renegando-as ao segundo plano, como numa 

espécie de catarse que leva essas personagens aos acontecimentos futuros, numa 

dramática junção tempo-espaço. Dessa forma, a utilização desse tipo de iluminação 

propõe-se a transpor as questões advindas da razão de Margareth White, para adentrar 

as motivações psicológicas que a levarão, no futuro ficcional da trama, a decidir pela 

aniquilação da filha. Esse esvaziamento através de uma iluminação obscura da face das 

personagens professa o fim trágico que aquela cena provocará na narrativa. Temos aqui, 

então, um dos principais indícios de que a composição estética da obra está intimamente 

relacionada ao protagonismo do filme, trata-se da enunciação trazida pelo 

relacionamento mãe e filha.  

 

A enunciação em Carrie: a estética do gênero horror 

 

Para darmos continuidade ao estudo é necessário ressaltarmos o fato de Carrie, A 

Estranha ser uma obra classificado pelo gênero horror. Dentre várias possibilidades 

narrativas do gênero iremos trabalhar aqui com a presença de um objeto ameaçador para 

a construção desse tipo de narrativa. Esse objeto deve ser passível de causar medo e, no 

caso de Carrie, está relacionado ao ser reprimido. Essa característica é comum em 

filmes do gênero horror psicológico. Carrie amplia o âmbito do reprimido, tornando-se 

uma criatura de terror a partir do momento em que manifesta sua repressão, atrelada aos 

seus desejos sexuais, às suas angústias. O foco de repulsa em Carrie passa a existir 

juntamente com a presença de uma fúria reprimida que, quando emergida, veste-se com 

a roupagem do horror.   
 
“(...)  a emoção do horror artístico envolve quintessencialmente uma combinação 
de medo e repulsa  em relação ao pensamento de monstros como Drácula, de modo 
que esses  estados cognitivos geram uma espécie de agitação física, que pode ser 
patente, como tremedeiras e náuseas de estômago, ou silenciosa, como sensações 
de formigamento ou como uma maior sensação física de apreensão, de alerta ou de 
expectativa. Isso pode ser gerado pelo pensamento de tais criaturas e não exige a 
crença na existência de tais seres. O estado psicológico do público, portanto, 
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diverge, do estado psicológico dos personagens em relação à crença, mas converge 
com ele no que se refere à maneira como as propriedades desses monstros são 
emocionalmente avaliadas.” (CARROL, 1999, p. 76) 

 

 Trataremos de um elemento que também caracteriza o gênero, por fazer parte da 

maioria das narrativas do estilo. Trata-se do suspense que, apesar de ser considerado um 

gênero absoluto, mesmo podendo atravessar todos os gêneros narrativos, é um fator 

praticamente inseparável do horror. Sendo assim, o suspense perscruta uma história do 

gênero em qualquer nível narrativo, configurando-se em um acompanhamento 

emocional valioso, quando se trata de conduzir o espectador por entre os elementos 

narrativos. Esse estado emocional é suscitado por meio de uma condição necessária para 

o suspense, que ao ser empregada na narrativa estabelece uma relação entre pergunta e 

resposta de forma estruturada. Esse conceito é denominado antecipação6.  O desfecho 

dado à antecipação na narrativa quase sempre é irrelevante, pois o que realmente 

importa é a série de cenas e acontecimentos que envolvem o suspense.  

Sequência para análise 3 – A humilhação de Carrie – Antecipação x Ação  

ANTECIPAÇÃO AÇÃO 

(1) – Votação. (2) – Anúncio do resultado. 

  
(3) Posicionamento do balde em relação à 

Carrie. 
(4) Momento em que o sangue é derramado. 

 

 

 

 

                                            
6 CARROL, Nöel. A filosofia do horror ou paradoxos do coração. Campinas: Papirus, 1999. 
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De acordo com a seleção mostrada, a antecipação empregada na seqüência do 

baile cria a situação de suspense não só por revelar antecipadamente o que está por 

acontecer, mas também por fornecer ao espectador um panorama exato de como os fatos 

se desenrolarão. Assim, o público sente a ansiedade gerada pela certeza dos 

acontecimentos, agregando a isso o sentimento de solidariedade para com a 

personagem. No momento da ação, não há como ocorrer nenhum tipo de dúvida, pois os 

movimentos de câmera e os enquadramentos são reproduzidos muito semelhantemente 

ao apresentado na antecipação.    

Vale, ainda, notarmos que a iluminação, com a predominância de tons 

avermelhados que envolvem Carrie e Tommy no palco, ajuda na criação do desconforto 

que deve ser gerado pela antecipação.  

Partindo para a questão do ponto de vista da câmera que pode variar entre 

subjetivo (focalização por um personagem) e objetivo (focalização sobre um 

personagem), percebemos que a obra Carrie, A Estranha é composto por movimentos 

de câmera que, em muitos casos, substituem o texto narrativo, portanto é inevitável que 

a realidade material do universo diegético seja constituída por constantes variações de 

ponto de vista da câmera.  

Sequência para análise 3 – O ambiente familiar 

(1) (2) 

  
 

 Nas imagens acima, temos dois exemplos de terror subjetivo utilizado como fio 

condutor em quase todas as cenas que envolvem um contato direto entre mãe e filha. 

Conforme podemos perceber na imagem um, o plano geral da atmosfera obscura da casa 

fica ainda mais aterradora, quando instantaneamente iluminada pela luz de um raio em 

meio a uma tempestade. Da mesma forma, já numa cena interna da casa, durante uma 

conversa entre mãe e filha, a mesma tempestade provoca um raio que ilumina a face da 

mãe.  

 Em nenhuma das duas situações, temos informações de ordem narrativa que 

justificam um momento de terror, no entanto, a atmosfera horripilante é construída pelo 
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recurso do raio, pois, esse elemento, em referência ao gênero como um todo, quase 

nunca é empregado, senão em situações de antecipação ao extremo medo ou perigo. 

Trata-se, portanto, de um horror subjetivo.  

 

Sequência para análise 4 – A vingança 

(1) (2) (3) 

   
 

 A seqüência da vingança motivada pela humilhação impingida à Carrie, durante 

o baile, apresenta uma mistura frenética de horror subjetivo e objetivo.  

A intenção de fazer com que os espectadores se vejam envolvidos com uma 

mistura de sensações, faz com que a seqüência tenha muitos quadros divididos ao meio, 

demonstrando pontos de vistas diferentes. Esse procedimento, conhecido por split 

screen, permite que o limite do quadro seja dividido em várias zonas, iguais ou não, 

cada uma delas ocupada por uma imagem parcial.7 A utilização desse recurso permitiu 

que a seqüência ganhasse maiores possibilidades multisensoriais, à medida que o 

espectador pôde perceber ângulos diferentes de uma mesma situação, ou seja, pôde 

perceber ao mesmo tempo a ira e a concentração mental de Carrie e o desespero de suas 

vítimas.  

 Conforme demonstramos nos itens anteriores, Carrie, A Estranha é uma obra 

concebida a partir da intensa manipulação dos recursos cinematográficos, sejam eles de 

natureza técnica, do âmbito da realidade a favor da ficção, ou, sejam eles de ordem 

simbólica, a serviço da percepção. Independente da natureza desses recursos, a 

concepção artística da obra busca, a cada instante, o potencial máximo da sinestesia 

multisensorial dos elementos técnicos em função do significar.  

  Nesse ponto, estamos trazendo à baila nossa interpretação de que há duas 

realidades distintas que compõem o universo diegético de Carrie, A Estranha. Uma 

delas é a realidade manifesta de Carrie, construída por meio da realidade material da 

obra: sua rotineira solidão, as constantes humilhações na escola e as dúvidas em relação 

                                            
7 AUMONT, Jacques. A estética do filme. São Paulo: Papirus, 1995. 
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aos medos e anseios de uma jovem adolescente; e, concomitantemente, entramos em 

contato, por meio do campo simbólico que permeia a narrativa, com uma realidade 

latente pautada pelo relacionamento entre mãe e filha.  Esses dois universos paralelos 

dentro da obra constituem os elementos primordiais do processo criativo: o primeiro, 

fundamentado pelas técnicas cinematográficas. O segundo emergido através da 

significação do fenômeno estético da obra.  

A composição cenográfica representa um dos recursos mais poderosos para a 

representação do campo simbólico de Carrie, A Estranha.  
 
“O cenário tem mais importância no cinema do que no teatro. Uma peça pode ser 
representada com um cenário extremamente esquemático ou mesmo diante de uma 
simples cortina, ao passo que se confia menos numa ação cinematográfica fora de 
um quadro real e autentico: o realismo inerente à coisa filmada parece exigir 
obrigatoriamente o realismo do quadro a e da ambientação.”  

(MARTIN, 2003, p. 62)   
 

 No entanto, é válido verificarmos que, na maioria dos filmes, há uma 

exacerbada tendência ao realismo cenográfico. Essa concepção realista faz com que os 

cenários estejam sempre muito relacionados à idéia de que todos os elementos que o 

compõem devam contribuir para uma forma mais confortável de representação da 

realidade. Ao contrário do que geralmente verificamos, em Carrie, A Estranha a 

concepção cenográfica busca a transformação e a sinestesia, fazendo com que o 

exagero dos elementos cênicos contribua para uma transferência de valores simbólicos 

ao campo do psicológico.  

A próxima seqüência que analisaremos nos permitirá compreender como os 

movimentos de câmera ressaltam os parâmetros fundamentais do papel de cada uma das 

personagens no relacionamento mãe e filha. 

  

Sequência para análise 6 – Você é uma pecadora 

(1) (2) (3) 
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(4) (5) 

  

 

 

As imagens entre (1) e (5) foram destacadas do primeiro momento no filme em 

que ocorre o contato direto entre mãe e filha. Interessante notarmos que o 

comportamento de Margareth White para com Carrie White nos é apresentado de 

forma a ressaltar os limites do relacionamento, sob a forma de um duro golpe, com a 

Bíblia empunhada, no rosto da filha. A partir desse golpe, o espectador é brindado 

com uma seqüência de demonstrações sobre os delírios religiosos da mãe, reforçados 

por meio dos movimentos de câmera.   

Na imagem (2), podemos notar que, durante uma pregação exaltada, na qual a 

mãe atribui à filha os mesmos pecados cometidos por Eva, a câmera alterna-se em 

contra-plongée e plongée, cada uma destinada a uma personagem específica: a 

primeira para as tomadas da mãe e a segunda para as tomadas da filha. Esses 

posicionamentos de câmera são intermediados por cortes secos que, ao serem 

utilizados repetidas vezes, conferem mais dramaticidade ao momento, transferindo 

para as tomadas a sensação de ruptura da razão e distanciamento entre mãe e filha: 

“A contra-plogée (o tema é fotografado de baixo para cima, ficando a objetiva 

abaixo do nível normal do olhar), dá geralmente uma impressão de superioridade, 

exaltação e triunfo, pois faz crescer os indivíduos e tende a torná-los magníficos.” 

(MARTIN, 2003, p. 41) 

A afirmação de Martin sobre as intenções da utilização de um contra-plongée 

como enquadramento pode ser perfeitamente aplicada na representação da figura da 

mãe, tanto para a filha atingida pela magnitude de sua progenitora, quanto para os 

observadores atingidos pelo momento da fúria religiosa. As intenções das técnicas 

em relação à beatificação da mãe são tão claras que o feixe de luz acima de sua 

cabeça, complementa a cena, reafirmando as convicções da própria personagem em 

relação à sua supremacia religiosa: “A plongée (filmagem de cima para baixo) 

tende, com efeito, a apequenar o indivíduo, a esmagá-lo moralmente, rebaixando-o 
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ao nível do chão, fazendo dele um objeto preso a um determinismo insuperável.” 

(MARTIN, 2003, p. 41)  

 Sendo assim, a utilização da plongée como enquadramento da filha durante a 

pregação da mãe, traz ao espectador a idéia irrefutável de como Carrie é forçadamente 

submissa à mãe e, também, à Escritura, já que, como podemos perceber por meio dos 

cortes de cena, a menina é minimizada tanto em face à sua mãe, quanto em relação à 

Bíblia Sagrada, não havendo espaço nessa tríade para a razão que faria emergir os 

anseios de uma adolescente recém-tornada uma jovem mulher.   

 Para concluir o fechamento da análise dessa seqüência primordial temos uma 

marcação de cena na qual a mãe, mesmo permanecendo ajoelhada juntamente com a 

filha, mantém sua soberania continua latente, ou seja, apesar de Margareth White 

permitir-se estar no mesmo patamar da filha pecadora, não há como aventarmos a 

solidariedade da mãe ante aos anseios da jovem. Ela está ali tentando salvá-la, mas 

deixando transparecer se tratar de seus próprios pecados.  

A cena é enquadrada por um plano médio das personagens que intenta 

representar o padrão do olhar humano, pois esse tipo de plano quase sempre é o mais 

eficiente em cenas que têm uma função descritiva, nos momentos em que a fala assume 

a posição principal, permitindo, assim, focarmos com mais atenção o discurso da mãe e 

o desespero da filha. É interessante notarmos que aqui, ao contrário do utilizado 

anteriormente, o rosto iluminado da mãe humaniza-a, tornando possível a captação 

interpretativa dos sentimentos da personagem que, naquele momento, ao ajoelhar-se 

perante Deus, pedindo ajuda para a filha, coloca sua voz na posição da própria 

pecadora.     

Ao analisarmos algumas das seqüências do filme, pudemos perceber que a 

construção material de Carrie, A Estranha foi realizada concernente às teorias da 

semiologia, que compreendem cada imagem como um verdadeiro enunciado. Essa 

preocupação em potencializar a capacidade significativa de cada cena, buscando a 

neutralização dos elementos de composição em cada um dos quadros, possibilita que o 

filme ultrapasse os limites da narrativa, transformando-se em uma experiência 

multisensorial. Por sua vez, essa multisensorialidade acarreta a mutação do universo 

diegético em uma explosão estética vivaz capaz de fazer sentir, fazer significar, ou seja, 

fazer relacionar-se com a obra.  
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