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“Um filme deve sempre ser capaz de dizer o modo como quer ser apreciado”,  

Wilson Gomes. 

 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

Um romance gótico, com os elementos clássicos de amor, mistério, suspense, horror 

e tragédia. Assim é “O Fantasma da Ópera”, romance francês de Gaston Leroux, 

publicado em 1910, com inúmeras adaptações para o teatro e o cinema. Seu auge 

de popularidade foi com o musical produzido para a Broadway, por Andrew Lloyd 

Webber. O espetáculo permanece sendo encenado até hoje desde sua estréia, em 

1988, superando o recordista “Cats”, que ficou em cartaz por 21 anos. 

 

A presente análise fílmica é sobre a versão cinematográfica de 2004, dirigida por 

Joel Schumacher e produzida por Andrew Lloyd Webber, com base em seu musical 

para a Broadway. O musical teve 3 indicações para o Oscar: Melhor Direção de Arte, 

Melhor Fotografia e Melhor Canção Original (Learn To Be Lonely). 

 

 

2. OBJETO 

 

Restringir um objeto significa delimitar o campo de interesse de um trabalho. A 

restrição do escopo do estudo se torna fundamental numa análise fílmica com 

objetivos acadêmicos, para não se perder em generalidades inconclusivas. Portanto, 

na presente análise fílmica, o musical “O Fantasma da Ópera” será analisado pela 

ótica das relações interpessoais num ambiente organizacional, a partir do 

modelo interpretativo de comunicação organizacional, conforme apresentado pela 

professora Cleusa Maria Andrade Scroferneker: 

 

Considerando que a comunicação organizacional diz respeito aos 

processos de comunicação que caracterizam as organizações humanas, 

Daniels, Spiker e Papa (1997) a identificaram a partir de três modelos ou 

perspectivas de comunicação organizacional: tradicional, interpretativo e 

crítico. 
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...  

O segundo modelo é o interpretativo, que entende as organizações como 

culturas. Nessa perspectiva, a organização é um fenômeno subjetivo, isto é, 

a ação social somente é possível quando as pessoas podem compartilhar 

significados subjetivos. A cultura organizacional é considerada uma rede de 

significados. As pesquisas interpretativistas buscam revelar as 

realidades socialmente construídas nas organizações. Estudam a 

comunicação como processo por meio do qual essa construção social 

ocorre, ou seja, os símbolos e os significados que envolvem as várias 

formas de comportamento organizacional [grifo nosso]. A organização é 

vista também como um espaço de negociação (negociate order), isto é, 

produto de transações e discursos coletivos. 

 

Portanto, a perspectiva interpretativa concentra-se no processo simbólico 

através do qual a realidade organizacional é socialmente construída. E essa 

realidade organizacional é socialmente construída através da comunicação 

(Putmam, 1992), isto é, a realidade é criada e mantida através da interação 

entre os indivíduos. 

  

SCROFERNEKER, Cleusa Maria Andrade. “Perspectivas Teóricas da Comunicação 

organizacional”. Disponível em <http://www.eca.usp.br/alaic/boletin11/cleusa.htm>. Acesso em 

8/1/2011. 

 

Intriga, chantagem, assédio moral e sexual, conchavos. Vale tudo no mundo das 

organizações? Vale vender a alma ao diabo para subir na carreira? Por trás do 

romance, como pano de fundo de “O Fantasma da Ópera”, as intrigantes relações 

de dominação e força dentro da Ópera de Paris. 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

O professor Wilson Gomes, da Universidade Federal da Bahia, explica que 

qualquer texto que fale de filmes pode ser considerado análise fílmica, “não 

importando propriamente o seu foco, alcance, profundidade e rigor, num arco que 

inclui desde o mero comentário, passando-se pela chamada crítica de cinema de 

tipo jornalístico, incluindo, por fim, até mesmo o estudo acadêmico”. O estudioso 

deixa claro que não existe uma receita pronta, em geral, não se consegue “identificar 
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uma disciplina metódica que conduza o trabalho analítico e, ao mesmo tempo, seja 

capaz de prescrever pelo menos o que deveria necessariamente ser notado e 

examinado, sob que formas ou capacidades e com que cuidados”. Logo, este se 

torna o primeiro desafio que se impõem num trabalho acadêmico de análise 

fílmica: determinar um método. 

 

Posto que cada filme é uma peça particular e única, ao mesmo tempo em que 

reconhece a dificuldade de se aplicar a metodologia científica na análise fílmica, 

uma vez não ser possível a produção de “conhecimento sobre as leis gerais de 

funcionamento dos fenômenos que lhes são objetos”, Gomes afirma ser “igualmente 

inaceitável acreditar-se que o fenômeno da compreensão de filmes não comporte 

conhecimento e verdade”. 

 

Dessa forma, o professor propõe que a análise fílmica seja feita a partir da 

concepção da Poética de Aristóteles, para quem a obra deve ser pensada em 

função da sua destinação, cuja realização é o seu efeito. Gomes observa que 

cada gênero de representação tem uma destinação própria, o que equivale dizer que 

“cada um deles está destinado a provocar um determinado efeito sobre os seus 

apreciadores”. Sob esse prisma, não se pode exigir, por exemplo, que uma comédia 

realize uma denúncia social. Isso seria ir contra a natureza do próprio filme. Em 

síntese, como disse Gomes, “um filme deve sempre ser capaz de dizer o modo 

como quer ser apreciado”. 

 

Gomes ensina que, considerando sua tese de poética aplicada ao cinema, “o filme 

pode ser entendido corretamente se visto como um conjunto de dispositivos e 

estratégias destinados à produção de efeitos sobre o seu espectador”. Em 

decorrência desse pressuposto, o procedimento analítico natural da “poética do 

cinema” é indicar e tematizar os recursos e meios estrategicamente postos no 

filme, para provocar esta ou aquela reação do expectador. Dessa forma, a 

“poética do cinema” ajudaria a compreender “por que e como se pode levar o 

apreciador a reagir desse ou daquele modo diante de um filme”.  
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Numa analogia com as etapas que um cientista adota para estudar a composição 

química da água, Francis Vanoye (1994) ensina que analisar um filme é, antes de 

qualquer coisa, “decompô-lo em seus elementos constitutivos”, denominando 

elementos que não se percebem a “olho nu”, “uma vez que o filme é tomado por sua 

totalidade”. O processo ajudaria o analista a adquirir certo distanciamento do filme. 

 

A segunda fase que o analista deve cumprir consiste em estabelecer elos entre os 

elementos isolados, de modo a “compreender como eles se associam e se tornam 

cúmplices para fazer um todo significante: reconstruir o filme”. 

 

A desconstrução equivale à descrição e a reconstrução é o que se chama de 

interpretação, sendo essas as duas etapas fundamentais de uma análise 

fílmica, que não se confundem, conforme Vanoye. 

 

Tendo como norte o que preconiza Vanoye, e ainda sob a perspectiva da “poética” 

de Gomes, será feita a presente análise fílmica do musical “O Fantasma da Ópera”. 

Inicialmente será feita a descrição do filme, para em seguida interpretá-lo, buscando-

se compreender a função da sua destinação, e, portanto, o seu efeito no público.  

 

 

4. DESCRIÇÃO (DESCONSTRUÇÃO) 

 

4.1. FICHA TÉCNICA 

 

Diretor 

Elenco 

 

Produção 

Roteiro 

 

Fotografia  

Trilha Sonora  

Duração  

Joel Schumacher 

Gerard Butler, Emmy Rossum, Patrick Wilson, Miranda Richardson, 

Minnie Driver, Ciarán Hinds, Simon Callow, Victor McGuire. 

Andrew Lloyd Webber 

Andrew Lloyd Webber, Joel Schumacher, baseado em romance de 

Gaston Leroux 

John Mathieson 

Andrew Lloyd Webber 

143 min. 
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Ano 

País  

Gênero  

Cor  

Distribuidora  

Classificação 

2004 

EUA/ Reino Unido 

Musical 

Colorido 

Não definida 

14 anos 

 

 

4.2. ENREDO 

 

A Ópera de Paris esta sendo assombrada por um fantasma. Por de trás da máscara, 

Erik, um menino de rosto desfigurado, que chegou a Paris com uma trupe de 

ciganos. Num show de horrores, era apresentado como o “filho do Diabo”. Depois de 

tanta humilhação e maus-tratos, num acesso de fúria, mata o apresentador do 

espetáculo e foge. Com a ajuda de madame Giry (na época, uma adolescente que 

morava nos dormitórios do teatro e estudava para ser bailarina), refugia-se nos 

subterrâneos da Ópera de Paris, que se transforma em seu domínio. Quem também 

passa a viver no teatro é Christine Daaé, a órfã de um respeitado violinista. Se 

fazendo passar pelo “Anjo da Música” (que ao morrer o pai de Christine prometeu 

enviar para guiá-la), sem nunca se revelar, o Fantasma se tornará o tutor de 

Christine e a ajudará se transformar numa grande soprano. Mas a Ópera de Paris já 

tem sua diva: Carlotta. Para que sua pupila tenha chance nos palcos e sua música 

alce vôo, o Fantasma não hesitará em provocar uma série de acidentes e 

assassinatos, até que Christine finalmente substitua Carlotta. 

 

Em paralelo, a Ópera de Paris recebe seus novos administradores, que apresentam 

o visconde Raoul de Chagny como patrocinador. O Fantasma logo se impõem 

deixando claras as regras do “seu” teatro. Exige a continuidade do pagamento de 20 

mil francos mensais, a título de “salário”, e que o camarote cinco fique sempre vazio, 

para seu uso próprio. Christine surpreende-se ao ver Raoul, um amigo de infância. À 

noite, na estréia de Christine, Raoul também a reconhece e se encanta com o 

reencontro. O Fantasma percebe a ameaça e fica transtornado: “Garoto insolente, 
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esse escravo da moda. Aproveitando-se da sua glória. Tolo ignorante, esse 

pretendente jovem e corajoso. Compartilhando do meu triunfo!” (29min).  

 

Completamente hipnotizada, Christine é levada pelo Fantasma aos subterrâneos do 

teatro. Ele exige sua submissão: “Feche seus olhos e se entregue aos seus mais 

obscuros sonhos. Afaste os pensamentos da vida que conhecia até agora. Feche 

seus olhos e deixe sua alma começar a se elevar... E você viverá como nunca viveu 

antes!” (35min). Mas Christine acaba descobrindo o segredo do Fantasma e sofre 

com um dilema. Ela está aterrorizada com a face desfigurada do seu Anjo, mas, ao 

mesmo tempo, está seduzida por sua música e pelo sucesso que o dueto 

proporcionaria. Christine renunciará ao amor de Raoul pela glória da vida artística? 

Que preço terá que pagar? “Conseguirei escapar daquele rosto? Tão distorcido, 

deformado, nem parecia um rosto naquela escuridão. Mas a voz dele preenchia a 

minha alma com um som estranho e suave. Naquela noite havia música na minha 

mente” (1h07min), é a sua dúvida. 

 

Transtornado, o Fantasma fará de tudo para ter a sua amada. Durante a 

apresentação do espetáculo Don Juan, preparam uma emboscada para capturar o 

Fantasma. Mas ele percebe a movimentação e foge para os subterrâneos do teatro 

levando consigo Christine. Eles são perseguidos pelos guardas e por Raoul, que 

acaba capturado. O Fantasma exige que Christine o escolha para poupar a vida de 

Raoul. Christine aceita e ao beijá-lo com ardor, sem repugnância, acaba por 

comover o Fantasma. Nesse instante, ele percebe que jamais poderá desfrutar do 

amor de Christine e resolve libertá-la com Raoul. 

 

 

4.3. NARRATIVA E CONTINUIDADE 

 

“O Fantasma da Ópera” desenvolve-se por meio de uma narrativa não-linear. 

Segundo a cineasta Suzana Amaral, esse tipo de narrativa cinematográfica 

“desenvolve-se descontinuamente, com saltos, antecipações, retrospectivas, cortes 

e com rupturas do tempo e do espaço em que se desenvolvem as ações”. Como 

observa Amaral, se misturam o tempo cronológico ao psicológico, o espaço exterior 
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ao interior, da memória e imaginação dos personagens. Conforme o expectador irá 

notar ao longo do filme, a história não passa de recordações do visconde Raoul de 

Chagny.  

 

Interessante é que as tomadas do tempo presente (Paris, 1919) são sempre em 

preto e branco, enquanto que as do passado (Paris, 1870) se revelam em cores 

vivas e suntuosas. O presente não passa de um fantasma, uma sombra do próprio 

passado. Tudo o que importa ficou para trás.  

 

Talvez um dos principais desafios de uma peça cinematrográfica com narrativa não-

linear seja o de conseguir manter uma boa “continuidade” no enredo. Conforme 

Ismail Xavier (1984), “a continuidade de um filme é a harmonia que deve haver 

entre as diversas cenas que o compõem”. Ele explica que sem este elemento, “o 

filme torna-se apenas uma série de tomadas justapostas, com pulos de eixo, ação e 

tempo”. Apesar dos saltos, das idas e vindas, é importante manter a história fluíndo 

de forma harmoniosa. Sem dúvida, “O Fantasma da Ópera” faz isso com primazia. A 

continuidade, portanto, está entre os pontos altos do filme. 

 

Tome-se como exemplo algumas cenas. Início do filme, Paris de 1919. Ocorre um 

leilão no teatro em ruínas da Ópera de Paris. A cena é exibida em preto e branco. O 

leiloeiro anuncia o lote 666, um candelabro que restou do teatro incendiado. Quando 

a peça restaurada vai sendo suspensa, a cena vai se tornando colorida e é tomada 

pela arrebatadora “The Phantom of the Opera”, música tema do filme. É o teatro 

ganhado vida novamente, por meio das recordações do visconde de Chagny e da 

madame Giry, que acompanham o leilão. Dessa forma, o expectador é transportado 

à Paris de 1870 (4min). 

 

Da mesma forma, quando o velho visconde de Chagny está a caminho do cemitério 

para visitar o túmulo da esposa morta, ele avista um cervo correndo. A cena 

seguinte são suas lembranças de quando resgatou Christine das mãos do 

Fantasma, quando ela visitava o túmulo do pai. Não há como não interligar a 

imagem do cervo correndo com a dele própria, no passado, galgando em disparada 

para salvar sua amada (1h30min). 



 8

 

Em outra cena, o Fantasma provoca um “acidente” enquanto a estrela Carlotta se 

apresenta aos novos administradores do teatro. Indignada e julgando-se 

insubstituível, Carlotta abandona o teatro deixando os admistradores desesperados. 

É a grande chance de Christine. Ela começa a cantar, todos se maravilham. A cena 

fecha em seu rosto (superclose) e ao abrir novamente Christine já está na noite de 

estréia se apresentando (14min).  

 

Aliás, o recurso de aproximar uma imagem até um plano mais fechado é usado 

de forma recorrente para levar o expectador de uma época a outra, do passado 

ao presente e vice-versa. Quando madame Giry conta à Raoul sobre o passado do 

Fantasma, por exemplo, a câmera foca em um antigo retrato seu na prateleira (plano 

de detalhe). Ao abrir, a jovem Giry está a caminho de um espetáculo itinerante, onde 

conhece Erick, o menino “filho do diabo” (1h26min). Quando o velho visconde de 

Chagny avista um casal apaixonado se beijando e ao fundo, numa vitrine de loja, 

uma jóia preciosa, a câmera fecha em plano detalhe nas pedras até que se 

transformem nos fogos de artifício do Baile de Máscaras, em 1870 (1h16min). 

 

Por último, talvez a mais tocante das cenas, quase como um golpe final para 

arrebatar de vez o expectador. Após libertar Christine para ficar com Raoul, o 

Fantasma desaparece misteriosamente. Nos subterrâneos do teatro são 

encontrados apenas alguns vestígios de sua existência. Dentre eles, uma caixinha 

de música com um macaquinho esculpido pelo Fantasma ainda criança. Trata-se do 

objeto que fora arrematado pelo visconde de Chagny no leilão, no início do filme. A 

câmera foca no macaquinho (plano de detalhe) que vai perdendo a cor. Quando 

abre a cena novamente, a caixa de música está com o visconde de Chagny, que a 

deposita junto ao túmulo da esposa, Christine (2h11min). 

 

 

4.4. GÊNERO 

 

A análise de um filme também passa por sua contextualização na história das 

formas fílmicas. Para Francis Vanoye, “assim como os romances, as obras 
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pictóricas ou musicais, os filmes inscrevem-se em correntes, em tendências e até 

em “escolas” estéticas, ou nelas se inspiram a posteriori”. Dessa forma, sendo “O 

Fantasma da Ópera” um musical, torna-se conveniente explorar a origem dessa 

forma peculiar de fazer cinema. 

 

Num musical, a narrativa se apóia, predominante ou exclusivamente, em uma 

sequência de músicas coreografadas. Interessante destacar que os primeiros 

musicais não tinham suas narrativas construídas por meio da música, mas com base 

na música, o que é bem diferente. No último caso, composições já existentes eram 

aproveitadas para dar origem ao filme em questão.  

 

Mesmo no início, quando sequer tinha som, o cinema se preocupou em registrar 

espetáculos de teatro e dança, com o objetivo de reproduzir e difundir massiçamente 

outras formas de arte. “O Cantor de Jazz” (1927) foi o primeiro filme com trilha 

sonora gravada e sincronizada, embora a gravação fosse em separado da película, 

rodada num disco de acetato. Antes disso, os atores/cantores “dublavam” suas 

próprias falas, escondidos atrás da tela de projeção. Mas foi o espetáculo “Show 

Boat” que de fato inaugurou a linguagem do gênero musical, amarrando as letras à 

trama. A partir daí, os musicais caíram no gosto popular e as produções se 

multiplicaram, vivendo seu ápice entre 1945 e 1960, quando foram rodadas os mais 

famosos filmes do gênero.  

 

 

5. INTERPRETAÇÃO (RECONSTRUÇÃO) 

 

“O Fantasma da Ópera” poderia ser analisado sob diversas perspectivas. O triângulo 

amoroso entre Christine, Raoul e o Fantasma. O dilema de Christine entre a glória 

da vida artística, se resolver seguir com o Fantasma, ou a paz de uma vida tranquila 

com Raoul. Entretanto, o foco desta análise será a crítica ao mundo das artes como 

negócio. Se a realidade organizacional é socialmente construída por meio da 

comunicação, criada e mantida por meio da interação entre os indivíduos, na Ópera 

de Paris será encontrado ambiente profícuo para esse tipo de análise. 
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Como pano de fundo, o musical revela as intrínsecas relações humanas e 

profissionais, os símbolos e significados que envolvem o comportamento 

organizacional na Ópera de Paris. Numa abordagem interpretativista, a comunicação 

é vista como um processo, por meio do qual ocorre a construção social das 

realidades dentro das organizações, e é essa interpretação que será buscada em “O 

Fantasma da Ópera”.  

 

Carlotta, por exemplo, a estrela reconhecida pelos críticos e administradores do 

teatro, não chega aos pés de Christine. Entretanto, a jovem talentosa só terá sua 

chance quando o Fantasma impuser isso aos novos administradores, o que fará com 

ameaças e mortes. 

 

Aliás, os administradores monsieur Andre e monsieur Firmin são outro ponto 

elucidativo do ambiente organizacional encontrado na Ópera de Paris. Quando 

começa a ocorrer uma série de incidentes no teatro, provocados pelo Fantasma, 

eles se regozijam: “Os boatos têm peso de ouro... Qualquer escândalo é um 

sucesso... Publicidade gratuita!” (48min). 

 

A passagem do Baile de Máscaras, além de ser uma referência ao próprio 

Fantasma, também pode ser percebida como uma analogia às relações que se 

desenvolvem no teatro, um mundo onde prevalecem as intrigas, as dissimulações: 

“O verdadeiro é falso... quem é quem?”, “Amarelos dissimulados, vermelhos 

vibrantes...”, “Pare e veja o mar de sorrisos à sua volta!”, “Você pode enganar 

mesmo o amigo que o conheça!” (1h18min). 

 

Há ainda a questão do assédio do Fantasma sobre Christine. Ele usa a imagem do 

“Anjo da Música” para confundir e envolver sua amada, subjugando suas emoções. 

Em total desalento, Christine clama: “Anjo ou pai, amigo ou fantasma? Quem está aí 

olhando?” (1h38min). 

 

E o que dizer da madame Giry que tudo sabe e tudo acoberta sobre o que se passa 

nos subterrâneos da Ópera de Paris? Foi ela quem acolheu o menino Erick no teatro 

e o escondeu “do mundo e das crueldades”. Desde então, ela acompanhou calada a 
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evolução de sua loucura, tornando-se sua cúmplice na entrega de mensagens que 

orientam como o “seu” teatro deve ser administrado (1h29min). 

 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Em que pese chamar mais atenção pela trama amorosa, “O Fantasma da Ópera” 

não deixa de intrigar pelos debates marginais, que dão um colorido ainda mais 

especial ao musical. Pela análise, se evidencia a denúncia e a crítica à arte como 

negócio e produto da indústria cultural, termo cunhado por Adorno e Horkheimer no 

início do século XX. 

 

O favorecimento de Carlotta em detrimento de Christine, por exemplo. Podemos 

traçar um paralelo da histórica com o ambiente em algumas organizações, que 

privilegiam seus funcionários não pela competência, mas pelo “Q.I” (o famoso “quem 

indica”). Isso pode gerar conflitos e desmotivação entre as pessoas que buscam seu 

espaço por meio da competência. Da mesma forma o comportamento do Fantasma, 

extremado no enredo, é verdade, mas que pode ser facilmente identificado na vida 

real. No dia-a-dia das organizações, quantas pessoas não chegam às últimas 

consequências para conseguir o que querem? Manipulam, ameaçam, tramam. 

 

Interessante notar que o cinema nos permite fazer uma análise crítica da história, 

por diversos ângulos e enfoques. O roteiro de um filme pode gerar múltiplas 

interpretações e por meio dele podem-se observar diversos traços do 

comportamento humano nos mais variados ambientes, inclusive o organizacional. 

 

Tecnicamente analisando, a continuação é um elemento de destaque em “O 

Fantasma da Ópera”. A utilização do recurso de aproximação da imagem até um 

plano mais fechado (superclose e plano detalhe) foi usado para transitar entre a 

Paris de 1919 (cenas exibidas em preto e branco, tristes) e a de 1870 (colorida e 

viva). Com isso, o diretor conseguir fazer com que o expectador fivesse a sensação 

de imesão nas memórias do personagem, como se fossem suas próprias memórias. 
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