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Resumo 

 

O trabalho tem como objetivo analisar de que modo o uso do recurso narrativo plot-

twist pode ser considerado um aspecto de ordem autoral e estilístico em filmes de M. 

Night Shyamalan. A análise foi estabelecida em três projetos do diretor – O sexto 

sentido (1999), A vila (2004) e A visita (2015), com o intuito de avaliar os tipos, usos e 

efeitos dos plots-twists presentes nessas obras combinado aos aspectos técnicos de 

filmagem que engendraram esse recurso em cada longa-metragem. A importância da 

pesquisa se dá também em relação às discussões acerca da teoria do autor e de 

construções de narrativas ficcionais no meio cinematográfico. 

 

Palavras-chave: Estilo cinematográfico; M. Night Shyamalan; Plot-Twist; Teoria do 

autor. 

 

 

O Mestre do Plot-twist  

Nascido em Mahé, no território de Pondichery, situado ao sul da Índia, Manoj 

Nelliyattu Shyamalan foi levado ainda bebê pelos seus pais para os Estados Unidos. 

Ainda garoto, desperta interesse pelo meio cinematográfico, tendo como inspiração um 

dos seus maiores ídolos, o cineasta Steven Spielberg. Durante o período de estudos, na 

Universidade de Nova York, começou a adotar o “Night” como sobrenome e suprimiu 

seu primeiro nome para a inicial “M”. Os seus dois primeiros filmes, Praying with 

anger (1992) e Olhos abertos (1998), foram dirigidos e roteirizados por ele, trazendo 

uma referência autobiográfica direta a episódios de sua vida da infância e adolescência.  

O reconhecimento internacional viria em seu terceiro projeto considerado 

bastante diferente do gênero situado de suas primeiras produções, que estavam 

enquadradas na perspectiva de drama e comédia familiar. O filme O sexto sentido 

(1999) introduziu Shyamalan ao gênero do terror, ao qual ele se torna notavelmente 

legitimado como um dos grandes representantes dessa categoria na atualidade. Aliás, 
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devido ao enorme sucesso alcançado por O sexto sentido, Shyamalan obteve sua 

primeira e, por enquanto, única indicação ao Oscar, ganhando respaldo do público e 

crítica especializada como uma das melhores revelações do universo cinematográfico no 

final do milênio passado. A Revista Newsweek dedicou uma matéria de capa no ano de 

2002 classificando-o como o próximo Steven Spielberg4, justamente pela rápida 

ascensão que conquistou após três grandes recordes de bilheterias sequenciais (de O 

sexto sentido até o filme Sinais).   

A apreciação popular pelas obras de Shyamalan no início dos anos 2000, quando 

foi nomeado como um diretor inovador e bem-sucedido, não possui hoje o mesmo 

vigor. Na verdade, muitos especialistas rechaçam boa parte de seus projetos e o 

consideram como um diretor de um grande sucesso em meio a outras produções 

medianas, inclusive no pior sentido possível. Mas apesar de passar por tantas oscilações 

de êxito na sua carreira, Shyamalan conseguiu se firmar como um diretor em atividade 

constante (em 25 anos de realização já dirigiu 12 obras e mais duas estão previstas até 

2019), ganhando a atenção não somente pelos temas ao qual se debruça a contar em 

suas estórias como também pelo modo como emprega os elementos técnicos e 

narrativos.  

Em especial, a atenção é guiada para um dos recursos narrativos que tornou 

Shyamalan bastante reverenciado pela audiência geral e especializada: o uso do plot-

twist no desenvolvimento de seus roteiros. Esse recurso se constitui como um elemento 

de reviravolta dentro do curso narrativo e responsável por causar um fator de surpresa 

ao leitor/espectador sobre o processo de entendimento da estória5. O aparecimento do 

plot-twist nos filmes de Shyamalan surge pela primeira vez em O sexto sentido e 

continua a se repetir em outros projetos, sendo visualizado até no último filme que ele 

lançou, intitulado Fragmentado (2017).  

O emprego estratégico do plot-twist nas estórias escritas por esse diretor nos 

conduz a um questionamento sobre esse recurso narrativo ser considerado ou não como 

um elemento estilístico de aplicação autoral, dentro da sua cinematografia. O objetivo 

aqui é verificar de que modo ele usa o plot-twist na construção do roteiro de três de seus 

filmes, considerando esses projetos tanto por estarem inseridos, preponderadamente, 

                                                 
4 Um editorial feito pela equipe da Newsweek revisando essa matéria de capa pode ser visto abaixo: 

http://www.newsweek.com/letters-signs-and-sighs-m-night-shyamalan-144195. Acesso 07 jul. 2017 
5 “Plot twist” (plot = enredo/twist = torcido), traduzido literalmente como reviravolta, é um elemento 

narrativo usado para surpreender os leitores/espectadores.  

Fonte: http://ligadosbetas.blogspot.com.br/2015/01/plot-twist-arte-de-enganar-e-ainda.html. 

http://www.newsweek.com/letters-signs-and-sighs-m-night-shyamalan-144195
http://ligadosbetas.blogspot.com.br/2015/01/plot-twist-arte-de-enganar-e-ainda.html
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dentro do gênero terror, quanto pelo fator de surpresa que seus plots-twists revertem de 

forma incisiva no direcionamento do curso da estória. A partir desses dois pontos de 

observação, optou-se pela utilização de análise das obras O sexto sentido (1999), A vila 

(2004) e A visita (2015).  

O método analítico utilizado terá como enfoque as cenas relacionadas ao 

momento da revelação (plot-twist) dos filmes anteriormente enfatizados. As primeiras 

considerações seguirão as tipologias de plots utilizadas em cada uma das obras, tendo 

também em vista a sua presença no desenvolvimento da trama e o seu efeito de 

comoção no público. Todas essas classificações terão como fundamento as explicações 

dadas nos capítulos abaixo que especificam cada um desses critérios.  

Após essas qualificações, a análise seguirá para o trecho de sequência dentro da 

obra marcada pelo anúncio da revelação ao público. Neste caso, segue-se a descrição do 

material fílmico das cenas com destaque para seus elementos visuais, tomando como 

base as argumentações propostas por Vanoye e Goliot- Lété (2008, p. 69): os 

movimentos de câmera; tipos de planos nas cenas; posicionamento dos personagens nos 

quadros; procedimentos de montagem ou fusões de efeitos; componentes sonoros em 

destaque e a enunciação dos diálogos nos instantes analisados.  

 

A Teoria do Autor Combinada ao Estilo Cinematográfico  

O conjunto fílmico de Shyamalan, do O sexto sentido até suas obras mais atuais, 

conduz a audiência a esperar pela abordagem de determinadas preferências temáticas. O 

que ele inaugurou nessa produção ganha consistência ao longo de sua carreira e o 

circunscreve como um realizador para gêneros previamente aguardados pelo público. 

Essa afirmação se baseia ao observar que do total de doze filmes já realizados por ele, 

dez são classificados com temáticas relacionadas aos gêneros de terror e ficção 

científica. 

Antes de se referir aos seus projetos fílmicos vinculados ao terror, deve-se 

entender a acepção desse tipo de gênero caracterizado, segundo Penner e Schneider 

(2008), pelo prevalecimento de elementos de textura física para qualificar a 

sobreposição do suspense e medo no público. Para esses autores, o terror serve como 

uma antecipação ou presságio ao medo que vai se cumprir como uma realidade.  

Na visão de Carroll (1999), o gênero terror é observado a partir da sua distinção 

com o horror, pois mesmo os dois gêneros se atribuindo a uma afeição emotiva de temor 
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para o público, o terror não se correlaciona essencialmente com a presença de monstros 

ou entidades sobrenaturais, além de ele qualificar seus efeitos apavorantes na 

exploração de fenômenos psicológicos demasiadamente humanos.  

As noções de gênero se sustentam dentro do que se institucionaliza como 

convenções visuais que fornecem uma moldura para contar a narrativa. Assim como 

esclarece Stam (2006) ao pontuar que dentro da história do cinema a análise por gêneros 

inicialmente mostrava o estabelecimento de categorias definidas para as produções 

cinematográficas, em que público e crítica reconheciam a combinação de recursos 

iconográficos que se repetiam em diferentes produtos e davam uma condição familiar e 

inovadora para conteúdos narrativos com abordagens similares. 

Embora Stam deixe claro que essa visão categorizada de gênero pode levar a 

discursos de ordem monolítica, em que tanto se emprega uma normatização sobre a 

ideia preconcebida do formato ao qual o filme de um tipo de gênero deve ser, quanto o 

fato de que o pertencimento de um filme a um gênero o condicione unicamente para 

aquele grupo e não o inclua dentro de outros gêneros possíveis. Em sua avaliação, a 

crítica dos gêneros fílmicos deve sair de um campo de taxonomia estático para uma 

análise das operações ativas e transformadoras desses produtos dentro do conjunto 

cinematográfico:  

Talvez a forma mais proveitosa de utilizar o gênero seja entende-lo 

como um conjunto de recursos discursivos, uma ponte para a 

criatividade, através da qual um diretor pode elevar um gênero 

“baixo”, vulgarizar um gênero “nobre”, revigorar um gênero exaurido, 

instilar um novo conteúdo progressista em um gênero conservador ou 

parodiar um gênero que mereça ser ridicularizado (STAM, 2006, p. 

151).  

 

No caso de Shyamalan, a previsibilidade dos gêneros que seus filmes estão 

inseridos não restringe seu trabalho a unicamente atender limitadas perspectivas 

emocionais de fruição. Isto é, a designação de suas obras em gêneros determinados não 

exclui a mescla de elementos pertencentes a outros gêneros dentro de seus projetos. Em 

entrevista realizada para o canal do Youtube Omelete (2017), o diretor indiano admite 

sua preferência em trazer aspectos do drama e humor para suas películas voltadas ao 

terror, especialmente como forma de aliviar a tensão e ao mesmo tempo elevar as cargas 

de susto para os espectadores relaxados durante as sequências cômicas. 

 O mais interessante é que ele confessa o uso de tal intenção no início como uma 

coincidência - a primeira obra deliberadamente a usar mesclas de humor e suspense é 
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Sinais (2002) - e depois se mostra como uma marca ou assinatura proposital em outros 

filmes. A preocupação em sempre inserir um toque intimista em suas estórias (até hoje 

todos os seus filmes possuem roteiros escritos por ele), carrega um sentido de 

valorização ao teor autoral. Uma espécie de autenticidade, estilo e personalidade visto 

pelo público como uma marca de identificação em cada um de seus projetos.  

A defesa de um vigor autoral nos filmes de Shyamalan traz a referência de uma 

antiga e longa discussão dentro dos estudos cinematográficos sobre a teoria do autor. Os 

primeiros escritos relativos a essa teoria apareceram na década de 1950, sobretudo na 

França, e tiveram uma forte repercussão em cineclubes, festivais e revistas de cinema 

interessados em discutir o papel do diretor dentro da cadeia de produção do cinema. 

Como explica Stam (2006), críticos da revista francesa Cahiers du Cinéma usaram esse 

veículo de comunicação para a realização de manifestos que defendiam a relação do 

trabalho do diretor como a de um artista. Em especial, devido ao cinema ser considerado 

a “sétima arte” e, portanto, isso garantiria aos realizadores o mesmo estatuto artístico 

conferido aos pintores e escritores. Quatro pontos são apontados por Stam como os 

objetivos de discussão pretendidos pelos defensores da teoria do autor:  

[...] o autorismo deve ser visto como uma resposta ao (1) menosprezo 

elitista do cinema por intelectuais do campo literário; (2) o 

preconceito iconofóbico contra o cinema como “meio visual”; (3) o 

debate em torno à cultura de massa que identificava o cinema como 

um agente de alienação política; e (4) o tradicional antiamericanismo 

da elite literária francesa (STAM, 2006, p. 106).   

                          

Mesmo definindo objetivos bem concisos, a grande inovação sugerida pela 

teoria do autor consistiu, segundo a visão de Stam (2006), em colocar os cineastas de 

estúdio em um patamar equivalente alcançado por diretores já prestigiados. Inclusive, 

tinha-se como referência o cinema norte-americano, anteriormente desprezado pelos 

críticos franceses como o reduto de vulgaridade, que a partir da década de 1950 e 

particularmente nos anos 1960 se impulsionava como um modelo a ser copiado 

justamente pela competência e qualidade de seus produtos.  

A novidade entre os cineastas norte-americanos nos anos 1960 se evidencia não 

somente por aliar procedimentos clássicos aos modernos, mas também por abordar 

temáticas do cotidiano estadunidense através de um viés essencialmente crítico. 

Segundo Mascarello (2009), essa produção, chamada de New American Cinema, 

desponta no primeiro momento como uma inspiração direta aos filmes da Nouvelle 

Vague francesa e com uma formação de perfil mais experimental. As manifestações 
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contraculturais no país também tiveram um peso importante para a formação dos filmes 

de arte da Nova Hollywood, prevalecendo um olhar liberal e contestatório nas histórias.  

Nas mãos de Sarris, a teoria mostrou-se como um forte instrumento de afirmação 

da superioridade do cinema norte-americano em relação aos outros modelos, assim 

como um manifesto de combate ao preconceito europeu contra diretores americanos 

vistos como realizadores de um meio voltado ao entretenimento. Mesmo se colocando 

como um crítico - ativista, Sarris enfrenta muita oposição de suas ideias entre os 

próprios colegas da área.  

Uma das grandes críticas feitas ao propósito da teoria é que ela subestimava o 

impacto das condições de produção do estúdio sobre o trabalho dos autores, ignorando 

que o cineasta não era um artista livre e que havia todo um aparato por trás do seu 

trabalho; ou seja, os defensores do autorismo foram acusados de “menosprezar a 

natureza coletiva da produção cinematográfica” (Stam, 2006, p. 109).  

No território norte-americano, assim como visto na base teórica francesa, a 

defesa do autorismo enaltecia o estilo como uma distinção para expressar a criatividade 

dos artistas-realizadores. O grande foco da teoria do autor consiste na sua estimada 

valorização a filmes e gêneros acostumados a serem negligenciados pela audiência 

crítica. Outra importante questão que ela levanta é o deslocamento da atenção do filme 

em si para a estrutura do trabalho de cena desempenhado pelo diretor como uma 

assinatura estilística de seu perfil e criatividade. Em outras palavras, o autorismo retirou 

“a atenção do “o quê” (história, tema) para o “como” (estilo, técnica), mostrando que o 

estilo em si apresentava reverberações pessoais, ideológicas e até mesmo metafísicas” 

(Stam, 2006, p. 111).                                                                  

    O entendimento sobre o significado de estilo segue a abordagem justificado 

por Bordwell (2013, p.17) que o denota como “ um uso sistemático e significativo de 

técnicas de mídia cinema em um filme”. O conjunto dessas técnicas se classificam de 

acordo com domínios mais amplos, como “mise-en-scène (encenação, iluminação, 

representação e ambientação), enquadramento, foco, controle de valores cromáticos e 

outros aspectos da cinematografia, da edição e do som” (Ibid., p. 17). Em resumo, 

Bordwell coloca o estilo como uma escolha de resultados feita pelo diretor sobre a 

textura das imagens e sons ocorridos dentro do filme.  

Bordwell separa os modos de estilo em dois grupos: o primeiro refere-se ao 

estilo individual relacionado ao diretor em questão e o segundo tipo fala do estilo grupal 
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associado a movimentos artísticos de uma época ou a estúdios cinematográficos. De um 

modo ou de outro, cada caso não deixa de ser um modelo de estilo, porém a diferença 

entre eles é a forma como esses estilos (individual ou grupal) se manifestam 

recorrentemente no corpo das obras. Seja, por exemplo, se manifestando por meio de 

alguma propriedade ou estratégia narrativa, assim como na apresentação de temas ou 

assuntos por uma ordem de preferência.  

Contudo, independentemente da forma como o estilo se institui na obra, pela 

influência de um autor ou de um grupo, ele é parte essencial da criação fílmica. Aliás, 

Bordwell vai mais longe ao considerar que o molde estilístico dado ao filme pelo 

diretor, através do uso de sons e imagens, é o responsável por impactar a fruição 

emotiva e intelectual no público. A importância do estilo para Bordwell se fundamenta 

no quanto esse elemento centraliza a forma como os filmes funcionam. “O estilo não é 

simplesmente decoração de vitrine em cima de um roteiro; ele é a própria carne da 

obra” (BORDWELL, 2013, p. 22).   

A instituição de um caráter estilístico ao universo fílmico de Shyamalan não 

somente se concentra na porção temática adotada, mas também se estende para o 

domínio dos elementos técnicos constitutivos de suas obras. A detenção de controle 

sobre os direitos criativos de seus projetos, assim como ele confirmou em entrevista ao 

canal do Youtube Cinepop (2017), confirma sua preocupação em atuar em todas as 

frentes de produção, e garantindo o respeito de suas preferências até a versão final 

lançada para apreciação do público.  

O destaque do desempenho criativo e de formação autoral em Shyamalan 

distingue-se notadamente pelo emprego do plot-twist que, apesar de ser um recurso 

estilístico bastante recorrente nos roteiros hollywoodianos, ganhou um patamar 

diferenciado em seus projetos ao ponto de ele ser popularmente alcunhado por diversos 

artigos jornalísticos como o “mestre do plot- twist”6. 

 

 Plot-twist em Cena: Princípios de um Recurso Narrativo 

Criar uma estória em um filme é sobretudo trabalhar a empatia entre espectador, 

enredo e personagens. A ligação com o público é um dos primeiros passos a ser 

estabelecido pelo roteirista para construir experiências de ordem emocional, que 

envolva o espectador com o que está sendo contado. Personagens, ambiente, estrutura, 

                                                 
6 Uma rápida pesquisa no Google com as palavras Shyamalan e master of plot- twist confirma essa 

associação, mesmo que a titulação apareça em alguns casos como reverência e outros como deboche.  
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composição e a geração do conflito são alguns dos elementos formais que constituem a 

cena, responsável por apresentar as ações existentes em um filme, de modo sequencial 

ou não em relação ao contexto espaço-temporal.  

Independentemente de sua duração, a cena causa mudança no curso da obra, seja 

em maior ou menor grau, estabelecendo uma relação uníssona entre desejo, ação e 

conflito. Neste sentido, compreendemos a cena como uma possibilidade em criar um 

clímax de sequência ou de ato, como corrobora McKee (2006, p. 223): 

Uma cena causa mudanças menores, porém significantes. Um clímax 

de sequência é uma cena que causa uma reversão moderada – 

mudança com mais impacto que uma cena. Um clímax de ato é uma 

cena que causa uma reversão maior – mudança com impacto ainda 

maior do que o clímax de sequência. Portanto, nunca escrevemos uma 

cena que é uma amostra estática de exposição; em vez disso lutamos 

por esse ideal: criar uma estória em que toda cena é um ponto de 

virada menor, moderado ou maior.  

 

Partindo da lógica do autor, a ideia de cena aqui será trabalhada em uma 

perspectiva de ponto de virada, observando os efeitos produzidos em relação ao uso do 

plot-twist introduzido nela. Deste modo, considerando a cena um espaço de abertura 

para ação das personagens, em que as mudanças são ocasionadas, podemos afirmar que 

a mesma nos revela as direções que o rumo da estória deve seguir, transitando entre 

expectativa e resultado ao espectador, afinal este último, busca respostas, enquanto 

assiste ao filme, sobre o que irá acontecer aos personagens e à trama.  

Quando há uma brecha existente entre expectativa e resultado dizemos que o 

objetivo do ponto de virada é criar uma curiosidade crescente, levando o público a se 

deparar com uma situação surpresa. É neste momento que o recurso narrativo do plot-

twist é utilizado, a fim de motivar o interesse dos espectadores diante da obra 

audiovisual, como corrobora Comparato (1999, p. 176): 

O plot move-se sempre na intenção de criar mais antecipações e 

expectativas; é o motor da mudança dramática e de novas situações, o 

núcleo vital do drama. [...]. Num plot a única lógica que interessa é 

como se organizam e se entrelaçam as ações em que umas partes se 

ligam as outras para se conseguir uma intensidade dramática do 

conflito final, até o fim.  
 

Existem diversas formas de fazer uso do plot-twist como recurso narrativo, 

entretanto nossa abordagem tem como foco as principais tipologias – consideradas as 

mais comuns em roteiros cinematográficos, dentre elas: anagnórise, cronologia reversa, 

red herring, flashback e o uso do plot-twist no início, meio ou fim da narrativa. Para 
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cada um desses recursos encontramos pelo menos um dos quatro efeitos produzidos por 

plots-twists, sendo eles a intenção de causar surpresa, curiosidade crescente, visão e 

nova direção (McKEE, 2006). 

Entregar algo imprevisível à audiência é considerada uma estratégia interessante 

em filmes que adotam o recurso do elemento-surpresa em suas narrativas. Quando o 

plot-twist é empregado na construção do clímax da estória, ele tem como função 

determinar o final do filme, a partir de uma reviravolta. Esse é o tipo mais comum 

encontrado em relação a esse recurso narrativo, além disso quando o design de cena é 

bem construído desperta-se com efeito a curiosidade do espectador, que chega ao final 

satisfeito com as respostas encontradas.  

No entanto, se o uso do plot-twist é feito no início ou meio da narrativa, o efeito 

produzido pode soar inicialmente como surpresa e logo depois curiosidade crescente 

para então revelar algo novamente. Aqui temos um caso típico de possibilidade de 

desenvolvimento de uma trama e subtrama, em que “a subtrama pode ser usada para 

complicar a trama central. ” (McKEE, 2006, p. 218). O plot-twist serve, neste caso, para 

desencadear uma série de novos conflitos que devem ser resolvidos e não para revelar 

um desfecho na narrativa, como no caso anterior. 

A cronologia reversa é outro modelo utilizado, em que a partir do desfecho da 

trama chega-se ao início, onde surgem as revelações. Esse recurso narrativo tem como 

característica focar nas causas que levaram a estória até aquele ponto, instigando o 

espectador a partir de um efeito chamado “visão”, o qual produz sensações diligentes 

em quem acompanha a trama, buscando respostas sobre como se chegou até aquele 

resultado. 

O rumo da narrativa pode se transformar completamente a partir de uma 

descoberta do personagem, quando o plot-twist aparece em formato de anagnórise. 

Neste caso podemos acompanhar o desenvolvimento de uma trama bastante 

imprevisível em que o personagem faz uma descoberta de algo sobre si ou sobre outro 

personagem. Bons exemplos do uso desse recurso são os filmes Os outros (2001), de 

Alejandro Amenábar, em que a protagonista Grace (Nicole Kidman) descobre que, na 

verdade, estava morta com seus filhos; e Ilha do medo (2010), produção e direção de 

Martin Scorsese, onde o agente Teddy Daniels, vivido por Leonardo DiCaprio, acaba 

descobrindo que não se trata de um agente federal e sim de um paciente da instituição 

psiquiátrica Shutter Island Ashecliffe Hospital, em Boston.  
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Os dois filmes trazem a anagnórise como recurso de revelação em seus plots-

twists, já que os personagens claramente só descobrem a verdade sobre si mesmos após 

algum tempo do decorrer da narrativa. Em ambos, a imprevisibilidade sobre a revelação 

é bem construída, criando inclusive expectativas ao público e despertando também sua 

curiosidade crescente. 

Muitas vezes, a função do plot-twist é justamente ludibriar o espectador sobre o 

caminho a ser seguido para desvendar o mistério na trama. Quando isso acontece 

dizemos que a narrativa apresenta a chamada pista falsa ou red herring. A intenção é 

justamente distrair os personagens acerca das respostas imediatas e, por conseguinte, o 

espectador, a fim de fazê-lo montar um quebra-cabeça sobre o que pode ou não ser 

verdadeiro em relação às pistas fornecidas na narrativa. 

Neste sentido afirmamos que tanto o recurso da anagnórise, quanto o do red 

herring encontram-se pautados em um efeito chamado nova direção (McKee, 2006, p. 

224), já que ambos são responsáveis por “mover a estória em uma nova direção para 

criar pontos de virada que estão por vir”. Mudanças estas que podem conduzir a um 

rumo bastante destoante do que o público estava acompanhando. 

Além disso, o recurso do red herring gera não apenas uma curiosidade crescente 

ao espectador, como o deixa completamente intrigado, já que o mesmo, acreditando ter 

desvendado o mistério, acaba voltando à estaca zero quando percebe que a pista 

ofertada, na verdade era falsa. Esse mecanismo funciona para dar ritmo à cena, 

desenvolvendo, por vezes, o que os autores chamam de crise7, ou seja, decisões que os 

personagens tomam em ação na cena.  

Por fim, mas não menos importante, um recurso altamente utilizado em filmes é 

o flashback, também chamado de analepse, que tem como função primordial interpolar 

eventos ocorridos anteriormente com a ordem cronológica atual. Quando associado à 

mecânica do plot-twist, o flashback geralmente é utilizado para justificar como ações do 

passado interferiram na situação presente dos personagens ou como guiarão o futuro. 

Com a intenção de revelar surpresa ao espectador, esse recurso acaba fornecendo 

respostas para soluções de lacunas que até então pareciam não fazer sentido.  

                                                 
7 A crise faz parte do design da estória e está ligada à decisão das personagens em cena. Quando o plot-

twist em forma de red herring é plantado em cenas, os personagens, muitas vezes, precisam decidir qual 

caminho seguir a partir daquela informação. É um recurso que imprime ritmo à trama e tenta ludibriar não 

somente o personagem, mas sobretudo o espectador. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 11 

A adoção dessas diferentes classificações de plots não determina o aparecimento 

de somente um tipo dentro da composição de narrativa do filme. É muito comum notar a 

presença de mais de um modelo durante a estória, auxiliando no processo de 

transformação ou reviravoltas necessárias para guiar o direcionamento do roteiro. 

 Na visão de Shyamalan, declarada em entrevista ao canal do Youtube Cinepop 

(2017), o plot-twist não define a construção de sua narrativa, pois o seu processo de 

escrita não considera a prévia inserção desse recurso e sua base de criação é voltada 

sobre como fracionar o relato das informações dentro do roteiro e o modo como o 

personagem pode se posicionar frente ao conhecimento dado em cada etapa da estória. 

Entretanto, ainda que o diretor relativize o papel de importância do plot-twist, não há 

como ignorar o uso desse recurso narrativo como peça de destaque em muitos de seus 

filmes.  

 

A Ênfase dos Plots- Twists nos Filmes de M. Night Shyamalan  

Os objetos fílmicos O sexto sentido (1999); A vila (2004) e A visita (2015) estão 

separados por uma considerável margem cronológica na carreira de Shyamalan, mas as 

obras têm em comum a predominância do gênero terror como forma de apresentação de 

suas histórias, assim como a presença marcante do plot-twist como elemento-chave para 

o entendimento da narrativa. É inevitável qualquer tentativa de descrição da mensagem 

ou conteúdo dessas histórias sem evidenciar a transformação advinda após o ato de 

revelação, pois é a partir dele que todo o entendimento do filme ganha um significado 

diferente para o público e acaba unindo as arestas soltas das informações até então 

vistas como misteriosas ou confusas.  

O uso do plot-twist em O sexto sentido e A vila surge em dois momentos da 

trama. No caso do primeiro filme, o recurso vem inicialmente no momento em que o 

personagem principal revela o segredo sobre a sua capacidade de ver gente morta, tendo 

como ponto de transformação a frequente aparição dessas entidades espirituais, até 

então insinuadas como situações misteriosas. Já em A vila, a primeira virada acontece 

quando a protagonista descobre o segredo sobre os monstros que atormentam sua 

comunidade, entretanto na sequência há uma dúvida sobre a veracidade dessa revelação, 

para depois se confirmar como sendo genuína.  

O segundo uso do plot-twist em ambos os filmes aparece nos últimos minutos, 

causando um choque de revelação mais impactante por converter brutalmente toda a 
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construção de significados já estruturada pela audiência. Tudo aquilo que se imaginava 

como a realidade legitimada pela perspectiva da obra nada mais é do que um contexto 

inteiramente subvertido ao ponto de levar o espectador a ignorar boa parte do que foi 

mostrado e criar novas interpretações a partir daquele dado final.  

A forma como os plots se manifestam em O sexto sentido ocorre com o emprego 

do red herring, justamente pela distribuição constante de informações inverídicas sobre 

a situação atual do personagem, interpretado por Bruce Willis. Além disso, o recurso da 

anagnórise se faz presente quando a estória muda de rumo após a descoberta mostrada 

sobre o personagem de Willis, juntamente com a utilização do plot de cronologia 

reversa durante o ato da revelação final, dando ao público a chance de entender que a 

narrativa chegou até aquele ponto, devido a um acontecimento ocorrido nos minutos 

iniciais da trama.  

De maneira análoga, o filme A vila também usa o red herring quando implanta 

diversas pistas falsas ao longo dos acontecimentos, alertando o público sobre o perigo 

dos monstros temidos pelos personagens. O recurso da anagnórise também é visto nesta 

película no momento em que a narrativa bruscamente altera seu percurso, em 

consequência da descoberta feita pela protagonista sobre a situação de pânico que era 

forjada no vilarejo pelos anciões.  

A revelação final conta com a ajuda de uma fotografia que explica a situação 

atual dos personagens por meio de acontecimentos do passado quase como uma 

referência ao ponto de vista do flashback. O reforço dessa cena é associado através dos 

diálogos, proferidos de forma aleatória no filme, mas que ganha força quando observada 

pelo contexto mostrado na imagem fotográfica.  

Sobre o filme A visita, o uso do plot realiza-se nos trinta minutos antes do 

encerramento da estória, quando se compreende o motivo do comportamento anormal 

dos avós. A revelação acontece em um único arco, manifestando-se tanto pela tipologia 

anagnórise, que é explicado devido à descoberta dos protagonistas mudarem o foco da 

narrativa para um clima acentuado de tensão, quanto também se manifesta através do 

red herring, a partir de sucessivas pistas enganosas que justificam o comportamento 

estranho dos avós por causa de um aparente sinal de doença ou senilidade, própria de 

suas idades.  

Para cada um desses filmes, o plot-twist enseja diferentes efeitos determinados 

pelo modo de uso desse recurso dentro das estórias, como também pela combinação dos 
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seus diferentes tipos. No caso de O sexto sentido, embora posicione-se a presença de 

duas revelações, o ápice é de fato a descoberta sobre o estado do personagem de Bruce 

Willis, pois é desse contraste que a narrativa se move sob um efeito de nova direção, 

instigando o público a refazer toda a sua preconcepção acerca do conteúdo.  

O fato do fechamento do filme retornar aos instantes inicias da projeção traz 

como intenção um efeito de visão, por aguçar a busca de respostas que determinem 

como as ações dos personagens culminaram naqueles resultados. Durante a sequência 

em que se desvenda o principal plot-twist, Shyamalan adota a estratégia de planos 

detalhes em objetos específicos e no rosto do personagem para enfatizar o choque da 

revelação.  

Diálogos anteriores que pareciam superficiais voltam para confirmar, na 

verdade, que eles eram relevantes para solucionar alguns pontos nebulosos da estória. O 

impacto da revelação é acompanhado por uma trilha incidental que vai ampliando o 

volume no decorrer da sequência; a montagem nesse ponto alterna entre cenas ocorridas 

no início e meio da narrativa, a fim de elucidar o desdobramento de ações inconclusivas, 

refutando assim algumas impressões equivocadas sobre a trajetória do personagem.  

  A vila também se divide em dois pontos de viradas, mas um deles projeta o 

grande impacto que é durante o ato final quando se descobre o período temporal situado 

na trama. Por essa grande revelação, o efeito obtido é a intenção de causar surpresa 

associado ao efeito de curiosidade crescente, já que antes do ápice revelador tem-se 

outra virada na estória, que já desencadeava conflitos até então não resolvidos e 

somente vão encontrar um desfecho no último instante do roteiro.  

Igualmente como no longa-metragem anterior, o momento de impacto em A vila 

se faz com a interposição de uma trilha sonora incidental marcante e a retomada de 

diálogos proferidos ao longo da obra, que eram tidas como irrelevantes para determinar 

o rumo do filme. O plano escolhido durante o ato revelador consiste na abordagem de 

detalhes nos rostos dos personagens, intercalando com os documentos e imagens 

referentes a acontecimentos passados, motivadores para o resultado de todo o contexto.  

O plot-twist em A visita se posiciona no desenvolvimento final da narrativa e já 

traz uma condição mais comumente designada a esse recurso, que é se configurar como 

o determinante de reviravolta responsável em permitir a conclusão adequada do enredo. 

O efeito de curiosidade crescente encontra uma aplicação interessante neste projeto, 

pois a partir da função desempenhada pelo plot é que o nível de tensão ganha uma 
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escalada de ascendência no roteiro e deixa o espectador atraído até atingir o seu objetivo 

de se satisfazer com as respostas encontradas durante o encerramento. 

A visita traz como elemento de inovação a falsa impressão que se trata de um 

documentário, o que denota a exposição de cenas menos elaboradas do ponto de vista de 

enquadramento técnico. O tratamento da fotografia não é tão apurado quanto nos filmes 

anteriores, então torna-se parte essencial do projeto a presença de cortes secos e uma 

montagem com ações descontinuadas e interligadas somente pelo fluxo temporal. Há o 

abuso de movimentos de câmera pela perspectiva do plano subjetivo, em que os 

personagens direcionam a atenção do espectador a partir do seu campo de visão. A 

reunião de todos esses elementos técnicos durante as sequências de revelação 

potencializa no público uma sensação de inquietude e apreensão, pois em muitos 

momentos do clímax entende-se o desenvolvimento das ações por gritos e exasperações 

dos personagens.  

Após esse breve percurso investigativo, o resumo captado de todo esse processo 

pode determinar o plot-twist como um elemento estilístico autoral dentro dos filmes de 

Shyamalan, principalmente pelo tratamento centralizador deste recurso ao direcionar a 

movimentação da narrativa. Afinal, em todos os projetos citados, o plot-twist concentra 

a potência sensorial sobre o modo como o público irá se relacionar emotivamente com o 

filme. Neste sentido, é a partir da afeição adotada através da satisfação em concordar ou 

não com o ato revelador que o público vai definir o tipo de apreciação que ele leva 

sobre a película.    

O objetivo estabelecido por essas análises evidentemente não esgota discussões 

sobre o cinema autoral e nem institui um perfil sobre o estilo do diretor indiano. A 

discussão desse projeto firma-se mais como uma proposta argumentativa para designar 

que, dentro do conjunto de tantos elementos técnicos responsáveis pela forma e 

conteúdo do filme, não se deve descaracterizar nenhum deles como base de análise 

interpretativo para o entendimento sobre a filmografia de um determinado autor.  
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