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1. Resumo 

O presente trabalho consiste em fazer uma comparação entre a cenografia virtual de 

duas trilogias cinematográficas: “O Senhor dos Anéis” e “O Hobbit”, ambas do diretor 

Peter Jackson, e que possuem um intervalo de 10 anos no processo de realização. 

Essa comparação terá como plano de fundo um estudo sobre a linguagem do cinema 

na era digital. 

A “digitalização do cinema” não interfere somete na narrativa cinematográfica, mas 

também na identidade de sua linguagem. É irrefutável que a produção cinematográfica 

em si foi uma das mais beneficiadas com o avanço tecnológico e a substituição do 

analógico pelo digital.  

Mediante essas questões, fica a dúvida de até que ponto o processo de digitalização 

irá interferir na aceitação de uma obra. 

2. Introdução 

Ao entrar em contato com as duas trilogias, nota-se uma diferença na narrativa, apesar 

de ambas terem sido feita pelos mesmos realizadores, baseadas no mesmo universo. 

A partir dessa percepção, surgiu uma reflexão sobre o porquê de tamanha diferença 

e a questão da cenografia virtual foi a que mais se mostrou evidente. 

É fato que o Cinema não é uma mídia que se trabalha com o real, e a realidade 

representada é limitada “por conta da necessidade de trabalhar dentro do limite de 

crença do espectador, que não vai aceitar levar sua suspensão de descrença além de 

onde está habituado.” (PETRY, 2015, p. 106) 

3. Objetivos 

Fazer uma análise de estéticas comparadas da cenografia virtual presente nas 

trilogias “O Senhor dos Anéis” e “O Hobbit”, ambas do diretor Peter Jackson e 

inspiradas na obra do autor J.R.R. Tolkien usando como plano de fundo um estudo 

sobre a linguagem do cinema na era digital. 

4. Metodologia 

 Revisão videográfica das trilogias “O Senhor dos Anéis” e “O Hobbit”. 



 Levantamento bibliográfica de informações mediante livros e artigos já 

publicados sobre a temática estudada. 

 Levantamento de informações e criação de categorias de cenografias virtuais 

dos produtos analisados. 

5. Desenvolvimento 

A cenografia virtual é o termo utilizado para as ambientações cenográficas feitas 

parcialmente ou completamente por meio de tecnologias digitais. 

As ideias para criação do universo cinematográfico das trilogias “O Senhor dos Anéis” 

(A Sociedade do Anel, 2001; As Duas Torres, 2002; O Retorno do Rei, 2003) e “O 

Hobbit” (Uma Jornada Inesperada, 2012; A Desolação de Smaug, 2013; A Batalha 

dos Cinco Exércitos, 2014) vieram do trabalho de dois ilustradores: Alan Lee e John 

Howe, que acabaram se tornando os artistas conceituais desses filmes.  

 

A partir dos desenhos conceituais desses artistas, a Weta digital, empresa do diretor 

Peter Jackson, começou a trabalhar na elaboração do visual do filme e na 

caracterização dos personagens, incluindo figurinos e adereços. 

As diferenças da linguagem visual de ambas trilogias são notáveis, e esse fato 

interferiu diretamente no resultado final. Enquanto a primeira consegue apresentar 

uma narrativa fluída, a segunda peca por seus excessos. 

Figura 1 - Arte conceitual "O Condado" por Alan Lee 

Fonte: The Lord of the Rings Sketchbook (2005) 



Um levantamento importante é como o uso distinto do CGI (Computer-generated 

imagery) pode afetar uma obra, tanto de maneira positiva quanto negativa. Porém, 

não se nega o fato que é uma nova possibilidade estética que resulta em uma 

“linguagem mais integrada aos aspectos do realismo virtual” (LUCA, 2004, p.205). 

No artigo “A Indústria Cultural: o esclarecimento como mistificação das massas”, os 

filósofos alemães Theodor Adorno e Max Horkheimer criticam o uso da técnica com o 

intuito de conferir ao cinema um aspecto de realidade.  

Quanto maior a perfeição com que suas técnicas duplicam os objetos 

empíricos, mais fácil se torna hoje obter a ilusão de que o mundo exterior é o 

prolongamento sem ruptura do mundo que se descobre no filme. (ADORNO 

& HORKHEIMER, 1985, p. 118).  

Ou seja, para os autores esse mundo perfeito visto nas telas acaba se tornando um 

empecilho para o desenvolvimento da imaginação e do raciocínio do espectador já 

que o mundo real não condiz com o apresentado pela computação gráfica.  

Adorno e Horkheimer criaram a expressão “Indústria Cultural” para demonstrar a 

exploração comercial da cultura por meios de comunicação modernos como o cinema. 

Neste mesmo texto fica claro que esta indústria se encontra voltada exclusivamente 

para satisfação dos interesses comerciais, e que nela a sociedade é vista como um 

mercado de consumo dos produtos por eles impostos, dando origem a um processo 

de massificação da cultura.  

Outro levantamento que se pode estabelecer é a contextualização da “teoria da 

suspenção da descrença” relacionando com o estudo sobre o CGI, em que se percebe 

que o uso excessivo deste recurso altera a percepção que o telespectador obtém 

sobre uma obra cinematográfica. 

A “Suspensão da Descrença” é um termo utilizado pela primeira vez pelo poeta inglês 

Samuel Taylor Coleridge em seu livro "Biografia Literária" (COLERIDGE, 1817). Ele 

argumenta sobre a necessidade da suspensão do discernimento quando vemos ou 

lemos uma obra, mesmo que estas sejam impossíveis ou contraditórias. 

Esse termo também é citado por Eco (2004) em sua obra “Seis Passeios pelo Bosques 

da Ficção”, na qual ele resolve abordar os mecanismos que sustentam uma obra de 

ficção e, mais especificamente, sua leitura. 



Eco (2004) diz que, a “suspensão da descrença” é um acordo ficcional implícito no 

qual o indivíduo sabe-se que está diante de uma história fantástica, porém não 

reconhece como uma mentira. Para causar essa suspensão, o autor da obra deve 

construir o cenário do tema de forma lógica e plausível, por mais improvável que seja. 

E é nesse ponto em que vemos que não é somente porque uma obra é fantasiosa, 

que ela não deve ser crível. O autor não deve descaracterizar de forma incongruente 

uma memória estabelecida acerca de um assunto.  

A impressão de realidade vivida pelo espectador diante de um filme é “um fenômeno 

de muitas consequências estéticas, mas cujos fundamentos são sobretudo 

psicológicos”. (METZ, 1977, p. 17). Ela também é baseada na coerência do universo 

ficcional construído.  O irreal no cinema é apresentado como um fato verídico, porém 

sua aceitação depende de quanta consistência ele consegue transpor para a tela.  

6. Resultados  

Após esta análise acerca da linguagem do cinema digital, fora classificado e 

comparado os tipos de cenografias usadas nas trilogias “O Senhor dos Anéis” (A 

Sociedade do Anel, 2001; As Duas Torres, 2002; O Retorno do Rei, 2003) e “O Hobbit” 

(Uma Jornada Inesperada, 2012; A Desolação de Smaug, 2013; A Batalha dos Cinco 

Exércitos, 2014). 

Na primeira trilogia, quatro categorias de cenografia virtual foram identificadas: 

 Cenografia composta por parte locação/parte computação gráfica. 

A equipe da Weta Digital construiu todas as locações que eram possíveis e fizeram 

um hibrido destas com computação gráfica quando necessárias.  

 Cenografia composta por maquete/locação/computação gráfica. 



A partir de artes conceituais, a Weta começou um trabalho exaustivo e detalhista para 

elaborar maquetes com o intuito de deixar os cenários mais reais e palpáveis. A 

computação gráfica ajudou não só a preencher os cenários em que os atores fizeram 

suas cenas, como também para corrigir a paleta de cores, a iluminação e a direção 

de fotografia. 

 

 

Fonte: “O Senhor Dos Anéis - A Trilogia Versão Estendida” 

Figura 2 – Locação (à dir.)  e maquete (à esq). 

Figura 3 – Cena finalizada com computação gráfica 

Fonte: “O Senhor Dos Anéis - A Trilogia Versão Estendida” 



 Cenografia composta por truques de escala e perspectiva forçada1  

Dando ênfase nos efeitos práticos, muitas cenas foram feitas usando truques de 

escala e perspectiva forçada para colocar atores em uma mesma cena cujo 

personagens possuíam uma grande diferença de altura. Um exemplo são as 

interações do mago Gandalf com o hobbit Frodo. 

 

 

 Cenografia composta integralmente por computação gráfica. 

Esta solução foi usada para situações que eram consideradas impossíveis de serem 

filmadas, como por exemplo toda a sequência da fuga da escadaria nas “Minas de 

Moria” presente em “A Sociedade do Anel”, e o embate entre Legolas e o Olifante em 

“O Retorno do Rei”. 

                                                           
1 Técnica que emprega a ilusão de ótica para modificar a distância e o tamanho de um objeto. 

Fonte: “O Senhor Dos Anéis - A Trilogia Versão Estendida” 

Figura 4 - Truques de escala e perspectiva forçada usadas nas interações de Gandalf e Frodo. 



 

Na segunda trilogia, foram identificas três das quatro categorias acima: 

 Cenografia composta por parte locação/parte computação gráfica. 

Diferente da trilogia anterior, esta categoria foi usada com mais frequência e substituiu 

os truques de escala e perspectiva forçada. Um exemplo é a primeira interação de 

Gandalf com os hobbits na casa de Bilbo. Nela, Ian Mckellen, que interpreta o mago, 

gravou suas cenas separadas em chroma key e foi posteriormente adicionado nas 

cenas. 

 

 Cenografia composta por maquete/locação/computação gráfica. 

Esta categoria seguiu a mesma linha da trilogia anterior, porém com bem menos 

frequência, já que o uso da computação gráfica foi preferência ao criar cenários mais 

grandiosos. 

Figura 5 - Legolas e o Olifante 

Fonte: “O Senhor Dos Anéis - O Retorno Do Rei" 

Fonte: THE HOBBIT, Production Diary (Youtube) 

Figura 6 – À esquerda, a inserção digital de Mckellen na cena com os anões/ à direita, o ator grava no chroma key. 



 Cenografia composta integralmente por computação gráfica. 

A segunda trilogia filmou boa parte de seus cenários e sequências usando um sistema 

de câmeras virtuais, como por exemplo quando Bilbo, Gandalf e os anões chegam a 

Valfenda em “Uma jornada Inesperada” e toda a sequência da destruição da Cidade 

do Lago em “A Batalha dos Cinco Exércitos”. Este sistema é usado em ambientes 

virtuais 3D, sendo muito utilizado em videogames. Este método tende a deixar um 

visual insubstancial e muito perfeito em relação a realidade.  

 

Ao comparar estas cenografias e refletir em relação a análise feita sobre o cinema 

digital, chegamos em um elemento básico da comunicação visual, que neste caso foi 

uma das grandes diferenças entre as trilogias: a textura. “A textura é o elemento visual 

que com frequência serve de substituto para as qualidades de outro sentido, o tato” 

(DONDIS, 1997, p. 70), porém ela também é reconhecida através da visão, como no 

caso dos padrões de um tecido ou dos traços superexpostos de um esboço. Em um 

filme, nós somos apresentados a uma textura de aparência convincente sem a 

experiencia tátil. E o resultado desta experiencia se baseia naquilo em que vemos. 

Algo pode ser feito de papelão, porém se a textura for apresentada com a perfeição 

de um metal e conseguirmos enxergar isto e obter a sensação que se tocarmos será 

de fato um metal, a experiência será bem-sucedida.  

Figura 7 – Diferentes fases da construção digital de Valfenda 

Fonte: VFX of The Hobbit: Fantastical Creatures & Lands of Epic Beauty & Darkness (Youtube) 



7. Considerações finais 

Por maior que seja a verossimilhança, o digital ainda não consegue transpor para a 

tela a mesma textura de um mundo tátil e no intuito de convencer, a computação 

gráfica acaba sendo excessiva. E esse é um dos grandes diferenciais de ambas as 

trilogias, já que a primeira manteve o foco em proporcionar uma experiência de que a 

terra média poderia ser um lugar real. A segunda optou por apresentar uma 

experiência visual, o que acabou não funcionando com a obra de Tolkien.  

Por fim, é fato que a “mídia digital” reconfigurou tecnologicamente e culturalmente a 

experiência cinematográfica. O que esperamos é um equilíbrio entre a tecnologia e o 

real.   
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