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TÍTULO: CORPOREIDADE E ENCENAÇÃO. UM ESTUDO COMPARADO DA 

CONSTRUÇÃO DOS CORPOS DO CASAL REAL NOS FILMES “MACBETH” 

(WELLES, 1948/POLANSKI, 1971) 

1. INTRODUÇÃO 

Através deste projeto propomos um estudo sobre a construção da 

corporeidade nos filmes homônimos “Macbeth” de Orson Welles (1948) e Roman 

Polanski (1971), ambos adaptações cinematográficas da peça de William 

Shakespeare, conhecido dramaturgo inglês. A análise estará centrada nos corpos do 

casal real (Macbeth e Lady Macbeth), percebendo os diversos aspectos técnicos 

envolvidos nesta elaboração, como aparência física, movimentação e gestual, a 

construção do espaço através do movimento dos corpos e a construção e 

desconstrução dos corpos através dos recortes no espaço. Em última instância se 

deseja perceber como a construção do corpo do casal real corrobora para a estética 

e dramaticidade dos filmes citados.  

2. OBJETIVOS 

Pretendemos fazer análise fílmica de “Macbeth”, 1948, de Welles e 

“Macbeth”, 1971, de Polanski, pesquisando os personagens Macbeth e Lady 

Macbeth, a estética do corpo em cena. Investigar os personagens de cada filme 

supracitado individualmente e posteriormente observar as semelhanças dos textos 

fílmicos e quais foram as eventuais mudanças narrativas e estéticas. 

Analisar trechos específicos nos filmes Macbeth realizado em 1948 por 

Welles e 1971 por Polanski, fazer a decupagem priorizando a escolha de cenas 

onde os personagens Macbeth e Lady Macbeth atuam. Estudar o corpo como ponto 

de intersecção entre o cenário, figurino, maquiagem, fotografia, enquadramento.  

3. METODOLOGIA 

Pretendemos acompanhar o Projeto Cinema e Corpo na CINUSP, pesquisar e 

escolher cenas dos filmes Macbeth 1948 de Orson Welles e Macbeth 1971 de 

Roman Polanski, fazer a decupagem e análise fílmica através das cenas específicas 

priorizando os personagens Macbeth e Lady Macbeth, pensando o corpo em cena e 
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sua relação com o cenário, montagem, maquiagem, fotografia e figurino nas obras 

cinematográficas.  

4. JUSTIFICATIVA 

Desde o Primeiro Cinema o corpo surgiu como o objeto privilegiado da cena e 

da câmera. Geralmente é o corpo que conduz a narrativa e em alguns casos chega 

até mesmo a auxiliar na construção do espaço, através do deslocamento, no qual a 

cena se desenrola. Num primeiro momento este corpo estava circunscrito ao 

proscênio teatral recriado pelo posicionamento da câmera; que ficava fixa, enquanto 

à sua frente os corpos movimentavam-se pelo espaço atuando e encenando para 

ela.  

Aos poucos, o enquadramento se libertou do proscênio do teatro e passou a 

ter o corpo do protagonista como referência. Isso geraria o surgimento dos diversos 

planos de recorte espaço/temporal, (Plano Geral, Plano Médio, Plano Americano, 

Primeiro Plano, Primeiríssimo Plano, etc), foi a busca pelo corpo do ator que 

estabeleceu o padrão das medidas de recorte. “Filmar é recortar espaços”, como 

lidar com fragmentos de corpos em cena para construir um personagem? 

Os filmes são: Macbeth, 1948 de Orson Welles é um filme Preto & Branco de 

107 minutos, do gênero Drama; e Macbeth, 1971 de Roman Polanski com roteiro de 

Polanski e Kenneth Tynan, filme colorido, de 140 minutos. 

O presente projeto se justifica não apenas pela importância do corpo em cena 

para a estética cinematográfica, mas também pela carência de estudos nesta área, 

ao mesmo tempo em que novos livros e pesquisas sobre corpo e cinema estão 

surgindo. 

 Questões levantadas para a iniciação científica: 

- Quais as diferenças estéticas, relativas à corporeidade, são encontradas na 

linguagem cinematográfica de “Macbeth” de Orson Welles e Roman Polanski?  

- Quais as influências do teatro (corpo em cena) no filme de Orson Welles? 

- Existe uma influência da escola de atores “Movie Actors” no filme Macbeth 1971 de 

Roman Polanski? 
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- Como o corpo de Macbeth e Lady Macbeth exploram o figurino em cena, a 

fotografia e montagem nos filmes?  

- Como estes corpos se deslocam e se movimentam? Qual a força expressiva do 

seu gestual? Este gestual é naturalista, comedido, dinâmico? 

5.RESULTADOS PRELIMINARE 

Leitura completa da bibliografia. Escolha e decupagem das cenas para analise. 

Análise fílmica dos filmes. 
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