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Apresentação

O primeiro Encontro Brasileiro de Fotografia em Movimento (MOVI) realizado
entre os dias 30 de junho e 02 de julho de 2021 nos transportou ao universo das imagens
do cinema e nos contagiou com seu pensamento, sua política, seus profissionais e suas
práticas. Num ano tão excepcional da história planetária e a partir do ponto de vista de
um país que resiste ao desmonte artístico-cultural, trilhamos os caminhos da direção de
fotografia brasileira e apresentamos algumas questões que inquietam seus pesquisadores
e ocupam o cotidiano de quem a exerce. Deste modo, em uma singela homenagem a
quem fez e faz história nas imagens do cinema brasileiro, iniciamos nosso encontro com
os tributos a Antônio Leão (1957-2020) - agraciado por uma comovente fala de sua
filha, Mariana Leão - e ao diretor de fotografia Fernando Duarte, através das palavras
inspiradas de Lauro Escorel. Tivemos também a honra de poder contar com a presença
de Kátia Coelho numa consagração ao seu importantíssimo papel no desbravamento dos
caminhos da cinematografia no Brasil e que foram tão bem lembrados pelo testemunho
da cineasta Lina Chamie.
Em nosso curto e intenso encontro, tivemos alguns convidados especiais, dentre
eles, Hernani Heffner que nos fez viajar com a(s) história(s) dos mais de cem anos de
cinematografia no Brasil numa indescritível aula a ser sempre revisitada como fonte
inesgotável de aprendizados. Em nossa segunda mesa, contamos com o debate sobre a
seriedade com que a memória cinematográfica deve ser tratada, a partir da conversa
sobre restauro fílmico entre Patrícia de Filippi e Lauro Escorel. Um tema que já era
urgente e que por ironia do destino aconteceu poucos dias antes do funesto incêndio da
Cinemateca brasileira. E em nossa sessão de encerramento foram debatidas as
responsabilidades éticas, artísticas e políticas de quem empunha uma câmera num país
tão dessemelhante quanto o nosso, com a presença dos diretores de fotografia Heloísa
Passos, Beto Martins e Leonardo Feliciano.
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Para além das nossas sessões com convidados, se formos pensar a fotografia
cinematográfica no âmbito acadêmico mundial, o MOVI firma-se como um espaço de
pesquisa numa área inédita e em plena construção. Foram oito mesas, com a
apresentação de vinte e cinco trabalhos, com as mais diversificadas abordagens e que
propiciaram não apenas uma rica troca de ideias e referências, mas acima de tudo, um
ambiente de crescimento individual e coletivo com um objetivo comum: estarmos
atentos às nossas imagens e aos nossos posicionamentos artísticos e intelectuais num
florescimento que nos trará sempre novos frutos.
Rumo a uma consolidação desse panorama diversificado que orbita os saberes
nucleados pela fotografia cinematográfica, compilamos os trabalhos apresentados neste
volume que traz artigos acadêmicos, ensaios, entrevistas, relatos de experiências,
análises de filmes e resenhas de vídeos discutidos no encontro. Nos textos dedicados ao
tema central do I MOVI, a fotografia cinematográfica no Brasil, encontramos Adriana
Salerno e seu artigo O abandono da imagem como memória: a crise na Cinemateca
Brasileira, que lança uma discussão mais do que urgente sobre o abandono programado
do acervo fílmico de nosso país em conjunto com muitos documentos que constituem
nossa memória, nossa história e nossa possibilidade de pesquisa. Na continuidade dos
temas urgentes, a prática cinematográfica - desde o ponto de vista da direção de
fotografia - é um lugar de discussões ímpares sobre questões que se concentram na ética
artística e na responsabilidade social. Deste modo, com Tomando posição diante de
quadros de dor, Alice Andrade Drummond busca articular métodos, técnicas e
tecnologias próprias à fotografia em movimento no processo de concepção da imagem
frente à catástrofe na cidade de Mariana, Minas Gerais.
De Minas vamos para São Paulo com 20 anos de Tônica dominante: reflexões
a partir de uma fotografia histórica, de Marina Cavalcanti Tedesco, que ressalta o
trabalho da diretora Kátia Coelho neste primeiro longa-metragem de ficção fotografado
por uma mulher no Brasil, dando ênfase não apenas à sua relevância como marco
histórico, mas acima de tudo como uma produção audiovisual de grande qualidade
artística e requinte técnico. E da megalópole paulistana viajamos a Pernambuco no
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artigo Considerações sobre a direção de fotografia de Recife Frio de Julianna
Nascimento Torezani que faz muito mais do que o seu título apresenta, pois para além
das questões da imagem, aqui representadas por uma análise primorosa dos
enquadramentos e tratamentos de cor dados ao filme de Kleber Mendonça, a autora
amplia seus significados numa articulação crítica a respeito das problemáticas sociais
dos grandes centros urbanos. Chegando em Brasília nos deparamos com o trabalho de
Cyntia Gomes Calhado que nos apresenta uma instigante Entrevista com Leonardo
Feliciano, convidado da sessão de encerramento do I MOVI. Para além de questões
biográficas e de seu percurso profissional, a autora busca refletir sobre os
procedimentos audiovisuais e a plasticidade das imagens do diretor de fotografia em sua
parceria com Adirley Queirós em Branco sai, preto fica (2014).
Rastros transviados: reflexões sobre a construção de álbuns de família nos
curtas Incofissões e Rebu, de Emília Silberstein, discute o gesto produção e afirmação
de memórias de pessoas LGBTQIs em dois curta-metragens brasileiros. Ambos
elaboram um percurso narrativo que constrói álbuns de família fílmicos para além da
família nuclear e trazem o tempo marcado na textura da imagem. Já Em Pedras
translúcidas: breve diálogo com o filme Quem matou Chiquito Chaves, de
Giovanna Giovanini e Rodrigo Boecker (2019), Murilo Morais Oliveira evoca os
poderes nefastos das mídias tradicionais e sua perversa continuidade nos vários canais
de distribuição de informações propiciados pela internet na consolidação das fake news
como instrumento político.
Se a fotografia cinematográfica no Brasil é um dos centros de nossa discussão,
podemos pensar que a conformação de nossa cinematografia é tributária do trabalho de
muitas mãos ao longo dos mais de 120 anos que a conformam. Muitas delas vêm de
longe e trazem experiências culturais, artísticas e tecnológicas que acabam por
influenciar e, porque não dizer, construir um modo próprio de se criar imagens em
movimento em nosso território. Aline de Caldas Costa com seu O “estrangeirismo” na
formação da cinematografia brasileira traz um primeiro capítulo de algumas dessas
contribuições que acabam por enriquecer nossos olhares numa via de mão dupla, pois
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muitos dos profissionais aqui nascidos e formados acabam sendo assimilados em outras
terras. E no cruzamento de culturas e modos de se fazer cinema, Ronald Jesus nos
apresenta os aspectos poéticos do filme Deserto (Weber, 2016) em Fotografando o
Sertão de Deserto (2016): conversa com o diretor de fotografia Rui Poças (AIP),
numa entrevista com o diretor de fotografia português que nos brinda com suas
reflexões acerca de um olhar estrangeiro sobre o Sertão da Paraíba.
Dentro dos estudos sobre o papel da cinematografia na produção de sensações e
na construção dos espaços fílmicos, Deslocamentos visuais de Christopher Doyle de
Ananda Fortunato da Cruz nos oferece instrumentos para pensar o cinema
contemporâneo através dos trabalhos de Christopher Doyle como diretor de fotografia e,
também, como realizador. Esse olhar detalhado dado pela análise fílmica é igualmente
trabalhado por Atílio Avancini e seu Elia Suleiman e a distopia humana que nos
propõe um jogo de espelhos entre a visão do cineasta (configurada pela câmera) e a
experiência do espectador a partir de composições precisas que, de certo modo, reiteram
uma ordem mundial, no mínimo, inusitada. Já em Não é sobre road movie, é sobre o
que vemos, Irislane Mendes nos remete ao constante re-enquadrar de um passageiro em
viagem que aprecia a paisagem que lhe escapa para analisar, de forma poética, as
composições de algumas cenas do filme Docinho americano (American Honey, 2019)
de Andrea Arnold.
Sabemos que reflexão sobre a forma cinematográfica nas pesquisas dedicadas à
fotografia cinematográfica é um caminho comum a muitos pesquisadores e, numa ponte
entre em cinema e pintura, o artigo Notas sobre a cor e as atmosferas no filme Perdi
meu Corpo, de Beatriz Carvalho e Aline de Caldas Costa, traça os caminhos da
composição da imagem com ênfase na paleta de cores, no entrelaçamento criativo da
direção de arte com a direção de fotografia a partir da animação de Jérémy Clapin. E,
enquanto O enquadramento, as linhas de dentro e as formas escoadas de Silvaneide
Dias da Silva reflete sobre a composição da imagem tendo como ponto de partida a
análise da direção de fotografia do seriado Medici: Mestres de Florença (Sergio
Mimica-Gezzan, 2016), Natália Mühlemberg apresenta uma análise cruzada entre dois
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clássicos do cinema mundial em Quanto tempo tem o tempo: uma análise imagética
sobre a dilatação temporal em O ano passado em Marienbad e Amor à flor da pele.
Enfatizando as formas temporais dilatadas e, por vezes, borradas com as quais os filmes
constroem suas imagens, a autora desenvolve os vínculos de criação entre a direção de
fotografia, a direção de arte e a montagem.
As transformações estéticas ao longo da história do cinema são fruto de uma
complexa equação técnica, social, cultural e econômica. Deste modo, Felipe Bomfim
em seu artigo A cinematografia e a imagem difusa: os processos de padronização na
formação da indústria cinematográfica mergulha nas práticas específicas da
cinematografia dos anos 1910 e 1920 e discute o uso do desfoque para a constituição de
uma imagem difusa como uma das primeiras propostas de padronização da imagem em
movimento. Já A poesia insólita do cinema científico de Maria Luiza Dias de Almeida
Marques parte do pressuposto de que mesmo no mais rígido método das ciências ditas
"duras", a imagem em movimento, aqui subsidiada pelos parâmetros artísticos da
fotografia, deixa escapar poesia onde ela, a princípio, não seria nem mesmo convidada.
A criação de cenas noturnas, por sua vez, sempre foi um desafio técnico e
estético para a cinematografia. A partir do filme Cidade de Deus (Fernando Meirelles,
2002), Matheus Andrade nos coloca frente ao trabalho do diretor de fotografia César
Charlone na elaboração do que o autor chamou de A noite preta. Uma outra questão
fundante do cinema é o papel da câmera na concepção da imagem em movimento e sua
função na produção de sensações nos espectadores. Em Câmera verdade: fotografia e
estilo dos found footage de horror, Paulo Souza dos Santos Jr. discorre sobre os
aspectos estilísticos da câmera diegética associado à indução de verossimilhança no
cinema de horror nas últimas duas décadas. E se pensarmos em construções
cinematográficas que seguem preceitos metodológicos rígidos, podemos acompanhar
Os mandamentos da cinematografia em Dogma 95: uma breve análise, onde
Bertrand de Souza Lira revisita os preceitos do Dogma 95 redigido pelos cineastas Lars
Von Trier e Thomas Vinterberg que, segundo o autor, antecipam de forma muito
evidente o que viria a ser uma prática comum à era da produção digital atual.
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Adentrando as imensas possibilidades criativas do universo digital, o hibridismo
formal criado entre a fotografia estática e o movimento, a partir da interatividade
provocada pelo espectador ativo, é colocado em perspectiva por Alexandre de Carvalho
Guimarães em seu texto A fotografia em movimento de hoje nas telas de Temps Mort
que tem como foco a instalação de mesmo nome da artista belga Alex Verhaest. Aqui, o
tempo morto do olhar que entra em suspensão entre a passagem de uma tela a outra, é o
ponto-chave para uma discussão sobre os desafios da comunicação nos dias de hoje.
Na ampliação dos estudos da cinematografia para as reflexões sobre as práticas
dos próprios construtores das imagens, o MOVI traz relatos de experiências e vídeoensaios. O compartilhamento do conhecimento, desde um ponto de vista interno das
filmagens, é o que o diretor de fotografia e pesquisador Rogério Luiz Silva de Oliveira
nos oferece em Caminhos fotográficos: o enquadramento numa trilogia audiovisual
com o percurso criativo de três curta-metragens finalizados entre 2014 e 2019. Já
Videoclipe: uma conversa entre fotografia e música de Paloma de Oliveira Brito nos
apresenta um relato vivo (e em construção) da realização de uma série de vídeos que
têm como ponto de partida a criação de imagens a partir da escuta musical. Gabriel
Varalla, por sua vez, nos faz entrar em contato com uma rica experiência artística e
educacional em que a prática coletiva propicia aprendizados únicos ao ar livre. A mar
imersa mente é um dos episódios que constituem esse projeto de extensão universitário
coordenado pelo autor desde 2019. E através do ensaio visual Rua Belém, 58, Lucas
Rossi Gervilla nos brinda com uma delicadeza de imagens nas quais podemos visualizar
os rastros de memória e, portanto, das vidas que habitaram o endereço que dá nome ao
filme, numa espécie de visitação nostálgica a lembranças borradas pelo tempo.
Com esta diversidade de olhares, pensamentos, debates e criações encerramos o
nosso primeiro Encontro Brasileiro de Fotografia em Movimento na certeza de que
muitos virão e que o documento que aqui se apresenta será apenas um de uma série de
textos que servirão de base para os desdobramentos de uma área de estudos tão rica
quanto pouco explorada. Boa leitura e até a próxima.
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HOMENAGENS
Natural da cidade de São Paulo, Antônio Leão da Silva Neto
(1957-2020) era um economista apaixonado pela arte
cinematográfica. Desde muito jovem frequentava as salas de
cinema do seu bairro e, logo, se tornara um colecionador de
filmes em 16mm. Com sua coleção, Antônio Leão contribuiu
com a preservação e restauração de importantes filmes
nacionais, como: O dragão da maldade contra o santo
guerreiro (1969), dirigido por Glauber Rocha.
Como escritor, Antônio Leão publicou onze obras sobre o
cinema brasileiro, entre elas: o Dicionário de Filmes
Brasileiros e o Dicionário de Fotógrafos do cinema brasileiro, pelos quais era chamado frequentemente
de dicionarista ou, como disse Hernani Heffner na palestra de abertura do MOVI, enciclopedista.
Em novembro de 2020, Antônio Leão da Silva Neto veio a óbito, aos 63 anos de idade. Hoje, o conjunto
de sua obra e seu acervo pessoal podem ser considerados como um importantíssimo arquivo, repleto de
pesquisas e afetos constitutivos da memória do cinema brasileiro.

A diretora de fotografia Kátia Coelho começou sua carreira
no cinema brasileiro como assistente de câmera, na década de
oitenta. Historicamente, foi a primeira mulher a dirigir a
fotografia de um longa-metragem no Brasil. O filme se chama
Tônica Dominante, dirigido por Lina Chamie, em 2000. Com
essa obra, Kátia foi condecorada com o prêmio Kodak Vision
Award.
Sua contribuição no campo da cinematografia brasileira
também consiste num legado de formação de profissionais
decorrente da sua passagem pela USP como professora de direção de fotografia.
Em sua trajetória, ela trabalhou nos filmes: Casamento de Louise, em 2001; Como fazer um filme de amor
(2004); A Via Láctea (2007), o qual representou o Brasil em Cannes; e Corpos celestes (2009), entre
outros. Kátia Coelho é membra da ABC e da DAFB e continua em busca da luz perfeita.

Das

sessões de filmes de horror junto a seu pai, um
imigrante português fã do gênero, Fernando Duarte tomou
gosto pela arte cinematográfica e, após se formar como ator
na Escola de Arte Dramática, enveredou pelo universo das
imagens como repórter fotográfico de “O Metropolitano”,
cujo diretor era nada menos do que Cacá Diegues.
Do jornal para o cinema, ele naturalmente integra a equipe de
câmera de Cinco vezes favela (1962) e de Porto das Caixas
(1962) onde trabalhou com Mário Carneiro, um grande
amigo e mentor. Sua estreia na direção de fotografia se deu num dos grandes marcos da história do
cinema brasileiro com as filmagens de Cabra Marcado para morrer (1984), interrompidas pelo golpe
militar de 1964. De lá pra cá, além de criar as imagens de filmes essenciais da nossa filmografia como:
Ganga Zumba (1963), A grande cidade (1966), Luz del Fuego (1982) e Conterrâneos velhos de guerra
(1991), para citar apenas alguns. Também foi um dos fundadores do curso de cinema da Universidade de
Brasília (UnB), tendo atuado na formação de novos cineastas e diretores de fotografia.
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DIÁLOGOS SOBRE A FOTOGRAFIA EM MOVIMENTO
Sessão 01
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Caminhos fotográficos: o enquadramento numa trilogia audiovisual1
Rogério Luiz Silva de OLIVEIRA2

Resumo
O presente relato objetiva compartilhar a experiência que tive como diretor de fotografia
e diretor de três curtas-metragens documentais, realizados entre 2014 e 2019. Os
trabalhos constituem a trilogia Caminhos Fotográficos, dedicada a fotógrafos de
imagem fixa que atuam na região sudoeste da Bahia: Zé Silva – uma fotobiografia
(2014), J. C. D’Almeida – uma foto-síntese (2015) e Zanata – fotógrafo do campo3
(2019). A série tem imagens em preto e branco e, cada um dos curtas, constrói uma
diferente elaboração conceitual do ponto de vista imagético, ainda que todos eles
tenham recorrido à monocromia. A intenção, aqui, é relatar o percurso criativo dos
trabalhos com ênfase nas escolhas referentes à direção de fotografia a partir dos
enquadramentos das entrevistas.

Palavras-chave: Caminhos fotográficos; Direção de fotografia; Estética; Preto e
branco.

Caminhos fotográficos
A trilogia Caminhos fotográficos surgiu do desejo de criar um espaço para
experimentação de imagens em movimento. Essa vontade foi viabilizada pela
possibilidade de realizar retratos audiovisuais sobre fotógrafos. A combinação se
mostrou sugestiva para a proposição e afirmaria isso a partir do resultado que estava por
vir. Ao passo em que ouvia intrigantes e inspiradoras histórias de fotógrafos, falando
sobre os seus processos particulares com a fotografia, pude me lançar no desafio de
elaborar estratégias imagéticas que iriam compor as narrativas. O desafio posto era,

1 Trabalho apresentado no MOVI - I Encontro brasileiro de fotografia em movimento, realizado de 30 de
junho a 02 de julho de 2021. Modalidade: relato de experiência.
2 Professor do Curso de Cinema e Audiovisual e do Programa de Pós-graduação em Memória:
Linguagem e Sociedade, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB, e-mail:
rogerioluizso@gmail.com.
3 Esse trabalho é co-dirigido por Filipe Gama, que também participa com a câmera adicional. da direção
de fotografia.
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nesse sentido, traduzir por meio de imagens em movimento uma leitura possível do
perfil de cada um dos fotógrafos.
A arquitetura imagética de cada um dos trabalhos, ainda que próximas do ponto
de vista cromático – pois foram os três filmados em preto e branco -, segue uma
estratégia diferente. Seja nos quadros de entrevistas ou na composição de planos que
servem à montagem, o esforço sempre presente era o de traduzir os espaços e situações
sugeridas pelas obras em si. E desse exercício, inevitavelmente emergiu uma
experiência de cinematografia que, nessa distribuição tricotômica, resulta num
repertório que inspira uma reflexão sobre nuances da direção de fotografia.
As construções narrativas dos trabalhos têm traços recorrentes: entrevistas, uso
da mise-en-film da fotografia, planos dos fotógrafos em ação, imagens experimentais
inspiradas nas histórias, obras e trajetórias dos fotógrafos em questão. Cada uma delas
funciona como uma das camadas que constituem os curtas-metragens documentais. É
sobre as escolhas referentes à cinematografia que prosseguimos, mais detalhadamente,
com este relato de experiência. Contudo, elegemos o enquadramento como elemento de
cinematografia que sintetiza a experiência de registro de imagens em movimento.

Zé Silva – uma fotobiografia4 (2014)
Figura 1 – Quadro de entrevista do fotógrafo Zé Silva.

Fonte: Frame extraído do documentário Zé Silva – uma fotobiografia (2014).

4 Documentário disponível em: https://vimeo.com/124564471.
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Ao enquadrar o fotógrafo Zé Silva para o registro de nossa conversa sobre a sua
trajetória e outros aspectos da profissão, percebi o quanto a estrutura da sala da casa
favorecia uma fotometria equilibrada e, ao mesmo tempo, sugestiva à proposta do
documentário. Seu rosto ficava sob sutil penumbra, gerada por uma contraluz que
entrava pela janela da sala da casa sem, contudo, criar um contraste muito acentuado.
Essa mesma luz que entrava pela janela reverberava nas paredes brancas do
compartimento da casa, atenuando a sombra do rosto. Essa distribuição de luz não
chegava a esconder o rosto por completo, permitindo perceber sua feição e gestos
faciais motivados pela força da fala. A decisão por esse quadro buscou a conexão da
entrevista com todo o conjunto narrativo do documentário a partir do perfil de Zé Silva.
Zé Silva – uma fotobiografia (2014), realizado em 2014 – com duração de 14
minutos –, é o trabalho de abertura da trilogia. O protagonista (personagem) é um
experiente fotógrafo que atuou no fotojornalismo baiano. Durante décadas, registrou
imagens para reportagens do Jornal A Tarde. Por essa razão, carrega muitas vivências
que tem grande prazer em partilhar. Após a extinção da versão impressa do jornal para o
qual fotografou por 23 anos, aposentou-se. Passou a fotografar como freelancer. Foi
numa dessas ocasiões que tive a oportunidade de acompanhá-lo ela primeira vez. O meu
plano de construir um documentário com ele coincidiu com a jornada dele em busca de
uma lagoa que tivesse sido construída pelas mãos humanas, uma encomenda que
recebera de uma agência de notícias. Precisava registrar um espaço com essa
característica para ilustrar alguma reportagem sobre ações humanas como estratégia de
enfrentamento à seca.
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Figura 2 – Fotógrafo Zé Silva em ação. Registra lagoa construída pela ação humana.

Fonte: Frame extraído do documentário Zé Silva – uma fotobiografia (2014).

Nesse primeiro trabalho da trilogia, filmar o fotógrafo em seu campo de ação já
parecia ser uma camada fundamental da construção narrativa. Nela, foi tanto possível
colocar a gestualidade do fotógrafo dentro do quadro da câmera que eu operava quanto
encontrar imagens que ocasionassem um exercício rico de cinematografia. Uma das
espacialidades encontradas foi um pequeno cemitério da comunidade onde ele buscava
a lagoa artificial. Ali encontramos não apenas imagens potentes do ponto de vista
sígnico ou composicional, mas também fundamental na amarração narrativa.
Figura 3 – Plano registrado no cemitério.

Fonte: Frame extraído do documentário Zé Silva – uma fotobiografia (2014).

O tema da morte, naturalmente suscitado pela força dessas imagens, acabou
sendo explorada na entrevista que gravamos. Ali, pude perguntar sobre a relação dele
com coisas da vida e da morte. Ao mesmo tempo, as imagens das cruzes e sepulturas

19

ocasionaram o desenrolar de uma outra temática. Em tom de algum modo misterioso,
Zé Silva acabava por revelar um segredo que ele guardava à maioria das pessoas que
com ele convivia: o fato de ter trabalhado como detetive particular anos atrás. Dizia ele
que, diante de um determinado trabalho, ao ser questionado sobre a privacidade das
informações de uma determinada investigação, ele afirmava: “sou um túmulo”. O ar
misterioso do fotógrafo que reservava a confidencialidade investigativa ditou o ritmo da
construção inspirando os planos numa sugestão à observação que com o fotógrafo
aprendemos.
Acima de tudo, o contato com Zé Silva deu acesso a uma postura de discrição na
aproximação dos temas a serem registrados. Assumindo a perspectiva da fotografia, ele
se coloca numa condição de escuta. Por certo, a busca cuidadosa por um quadro de
entrevista também tem a ver com isso. Na minha concepção enquanto fotógrafo, escutar
tais histórias precisava minimamente do estabelecimento de uma atmosfera de
intimidade, sem artifícios de luzes artificiais ou grandes interferências. Por essa razão,
aproveitamos a luz que entrava na janela da casa e iluminava o fotógrafo e o espaço da
sala, tão propício a uma conversa. Em alguma medida, buscávamos reproduzir a própria
ambiência de encontros comuns nas localidades rurais (ou de menor porte), onde ainda
se abre as portas da casa para receber alguém para conversar. O olhar fotográfico de Zé
Silva para as pequenas comunidades que ele tanto demonstra respeitar em suas fotos,
comparece num quadro em que, sentado no sofá da sala, a luz da janela toca seu rosto.
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J.C. D’Almeida – uma foto-síntese5 (2015)

Figura 4 – Quadro de entrevista do fotógrafo J.C. D’ Almeida.

Fonte: Frame extraído do documentário J.C. D’Almeida – uma foto-síntese (2015).

Já o quadro de entrevista do segundo trabalho da trilogia, segue uma outra
lógica. Com o entrevistado posicionado em primeiro plano em relação a uma parede
branca superexposta (em segundo plano), esta imagem dialoga com um contexto sócioimagético exemplificado na série do fotógrafo estadunidense Richard Avedon6. Nesse
conjunto de fotografias, o fotógrafo retrata pessoas atuantes na cultura dos Estados
Unidos.

5 Disponível em: https://vimeo.com/142064004.
6 Disponível em: https://www.avedonfoundation.org/the-work
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Figura 5 – Retrato de Truman Capote (1955), registrado por Richard Avedon.

Fonte: https://www.avedonfoundation.org/the-work.

Retratos como o do jornalista Truman Capote constituem um imaginário
fotográfico que nos informava à época do registro das imagens do documentário.
Chama a atenção o volume de personalidades “lembradas” nesses retratos. A arquitetura
do enquadramento utilizado em J.C.D’Almeida, em consonância com isso, é justificado
pelo objetivo de construir um filme-homenagem para uma pessoa que, por meio da
fotografia, dá importantes contribuições para a cultura da região Sudoeste da Bahia. Ao
enquadrar o personagem dessa maneira, há uma ênfase na pessoa, propiciando um
contexto de atenção ao discurso por ela construído verbalmente. A exemplo do contexto
imagético que nos inspirava, o documentário também era feito para registrar a presença
de uma pessoa fundamental.
A opção por colocá-lo na condição de uma “personalidade”, enquadrando-o
dessa forma, é motivado, de certa maneira, pela própria construção discursiva de J. C.
D’ Almeida. Atento à sua narrativa de si e integradora da própria trajetória, percebia a
sua, às vezes, inconsciente aproximação de padrões gestuais e ideológicos de
reconhecidos nomes da história da fotografia. Destaco, nesse sentido, a referência mais
marcante: Henri Cartier-Bresson (1908-2004), fotógrafo francês que marcou uma
geração e co-criador da Magnum Photos, uma das mais conhecidas cooperativas da
história.
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É muito curioso notar o modo como essa presença histórica marca J. C. D’
Almeida e inspira a direção de fotografia do próprio documentário de um modo geral7.
Como parte das imagens foi registrada em Paris, a voz do fotógrafo ecoava durante a
construção das imagens posteriormente utilizadas na montagem. Em certa medida, a
procura de Cartier-Bresson pelo “instante decisivo”, filtrada pelo fotógrafo baiano que
documentávamos, era transferida para a minha composição enquanto fotógrafo de
imagens em movimento.

Figura 6 – Plano ilustrativo do encontro do sonho com a realidade na montagem.

Fonte: Frame extraído do documentário J.C. D’Almeida – uma foto-síntese (2015).

Este frame é extraído da sequência em que D’Almeida, no documentário, fala
sobre a chegada dele à França – no episódio mais importante do seu percurso como
fotógrafo, no início dos nãos 2000. Ali, ele relata ter testemunhado, em seu íntimo, o tão
sugerido encontro do sonho com a realidade, numa referência a Cartier-Bresson. Estar
ali era uma experiência idealizada por ele à distância. Sonhava em um dia poder viver
um pouco do que se viveu na Europa nos anos dourados da fotografia, nos idos das
décadas de 1950 e 1960, quando a figura da(o) fotógrafa(a)s tinha um espaço especial
na vida social. Me refiro, especialmente, à força da condição intelectual que fotógraf(o)s
ocupavam nos debates públicos a partir de suas imagens nesses anos, pautando debates

7 A expressão “foto-síntese” contida no sub-título do documentário é uma referência à agência de
imagens criada por J. C. D’ Almeida, claramente inspirada em experiências como a da Magnum Photos.
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e conversas, de modo a inseri-lo nos espaços informais da intelectualidade, tais como os
cafés, bares, restaurantes, praças públicas.

Figura 7 – Imagem registrada à margem do Rio Sena.

Fonte: Frame extraído do documentário J.C. D’Almeida – uma foto-síntese (2015).

D’Almeida, ao longo da entrevista utilizada no documentário, relata sobre as
belezas e agruras de embarcar num navio numa aventura em direção à Europa. Na
oportunidade de também estar lá, tentei seguir os passos do fotógrafo, a partir das
memórias que ele havia compartilhado comigo, e o resultado foi um conjunto de
imagens sugestivas dessa relação especial que ele viveu. Ao fazer registros para o
documentário, à margem do Rio Sena – lugar distinto nas memórias de J. C. D’Almeida
-, me dei conta do quanto a vivência com o fotógrafo me ofereceu motivações
mobilizadas ao enquadrar os temas. A imagem dessa mulher à beira do rio, em pleno
inverno, me remeteu a imagens que encontramos na obra de Cartier-Bresson.
Composições enxutas no que diz respeito à quantidade e disposição dos elementos. E
não só. Tal gesto fotográfico, marcado por um ato observador à distância, dialoga com a
própria ideia do flâneur, fartamente destrinchada no fio que passa por Alan Edgar Poe,
Charles Baudelaire e Walter Benjamin. O conjunto de imagens que constitui o
documentário está guiado por esse princípio quando foi necessário registrá-lo em ação.
Sempre dinâmico em sua movimentação corporal, era sempre preciso enquadrá-lo de
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longe. Posicioná-lo dessa forma na entrevista também tem a ver com o desejo de mantêlo parado, nem que seja por alguns instantes, para uma conversa.

Zanata – fotógrafo do campo8 (2019)

Figura 8 – Quando da entrevista do fotógrafo Zanata.

Fonte: Frame extraído do documentário Zanata – fotógrafo do campo (2019).

Em Zanata – fotógrafo do campo, a opção é por uma composição de quadro que
integra o personagem ao tema central do documentário. Diferente dos outros dois que o
antecedem neste relato, no caso dele há opção pelo registro de um único tema: o futebol.
Ainda que tenha havido tentativa de ampliar para outros esportes ao longo do tempo,
sua obra revela uma indissociabilidade exclusiva entre futebol e fotografia. Mais que
um retrato audiovisual de um fotógrafo, esse curta acaba por tratar da relação de uma
pessoa com o futebol. Dedicando-se a fotografar campeonatos da zona rural, Zanata
transfere o seu gosto pelo esporte para a prática de um ofício. Ao longo do
documentário, demonstra uma dedicação que parece extrapolar a mera lógica laboral.
Relata sobre o quão prazeroso é, para ele, sair de casa para registrar especialmente
atletas amadores. Não só. É a partir de uma fotografia da arquibancada lotada de
torcedore(a)s num dia de jogo entre profissionais do Campeonato Baiano de Futebol,

8 Disponível em: https://vimeo.com/403011688.
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que pensamos no enquadramento para a entrevista que ele concedeu para o
documentário.

Figura 9 – Fotógrafo Zanata com publicação da foto da arquibancada lotada.

Fonte: Frame extraído do documentário Zanata – fotógrafo do campo (2019).

Nesta imagem extraída do documentário, o fotógrafo nos mostra o ângulo de
onde ele registrou a fotografia naquele dia. A imagem está estampada na capa do Jornal
Esporte do Sudoeste, que ele criou para divulgar as práticas esportivas da região
Sudoeste da Bahia. A fotografia dá pistas para uma leitura da direção de fotografia do
documentário. À medida em que filmávamos, percebíamos a integração de Zanata com
a espacialidade e com o esporte. É como se não observasse apenas de fora, mas fosse
parte do espetáculo.
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Figura 10 – Fotógrafo Zanata lembra momento do registro da foto da arquibancada.

Fonte: Frame extraído do documentário Zanata – fotógrafo do campo (2019).

Num dos planos mais destacáveis da narrativa, filmamos o fotógrafo de costas,
apontando para a arquibancada numa espécie de etnografia da imagem que ele mesmo
fizera anos antes. Essa busca do fotógrafo guiou a operação de câmera ao passo que
constituiu uma mise-en-scène favorável ao registro. O conteúdo e a forma do plano
convergiram numa mesma intenção. É como se buscássemos dar movimento à imagem
fixa.

Figura 11 – Fotógrafo Zanata registra partida de futebol à beira do campo.

Fonte: Frame extraído do documentário Zanata – fotógrafo do campo (2019).
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A integração do fotógrafo com o tema é percebida em outras tomadas
constituintes do documentário. Ele está inserido na paisagem do espetáculo esportivo de
forma recorrente. Aparece à beira do campo, no limite da linha que separa os jogadores
da torcida. Ou pelo menos deveria. Enquadrá-lo de forma quase que incrustada na
arquibancanda de um estádio de futebol revela, assim, que Zanata não apenas fotografa
algo que lhe é estranho, mas ele mesmo é personagem do espetáculo. A maneira como
ele orienta os atletas para a pose da foto da equipe, antes de cada jogo, como se percebe
no documentário, é gesto de um ator da mise-en-scène à qual ele pertence. Tal
espetáculo, cabe dizer a partir do que é registrado no documentário, não acontece
apenas entre as quatros linhas da partida envolvendo jogadores e arbitragem. Com
Zanata, apendemos que o observador do jogo – como é o caso dele -, tem igual
importância. Às vezes, ele parece querer invadir o campo, o que acontece com sua lente
teleobjetiva de alcance focal variável entre 75 e 300mm. Enquadrá-lo na arquibancada é
situá-lo no interior de suas próprias imagens.
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Entrevista Leonardo Feliciano:
Cinematografia do filme Branco Sai, Preto Fica9
Cyntia Gomes CALHADO10

Resumo
Este trabalho consiste em uma entrevista com o diretor de fotografia Leonardo
Feliciano. Além de questões de trajetória e carreira, as perguntas buscam elucidar suas
escolhas na concepção fotográfica do filme Branco Sai, Preto Fica (2015, Adirley
Queirós). O foco das perguntas recai sobre os procedimentos audiovisuais utilizados e a
plasticidade das imagens neste filme e também das dinâmicas da relação criativa entre a
direção, direção de arte e de fotografia nesta produção.

Palavras-chave: Leonardo Feliciano; Branco Sai, Preto Fica; Adirley Queirós;
Fotografia cinematográfica; Direção de fotografia.

Leonardo Feliciano é diretor de fotografia com graduação em Comunicação –
Cinema na Universidade de Brasília e especialização em direção de fotografia na Escola
Nacional de Cinema e Televisão da Polônia (PWSFTviT), em Lodz. Nasceu em Rio
Verde, Goiás, mas morou em Brasília durante grande parte de sua vida até os 37 anos.
Fotografou mais de 15 curtas e 10 longas, entre eles Branco Sai, Preto Fica
(2015), de Adirley Queirós, Arábia (2017), de Affonso Uchôa e João Dumans, e No
Coração do Mundo (2019), de Gabriel Martins e Maurílio Martins. Foi premiado no
Festival de Brasília (pelo curta À Parte do Inferno, de Raul Arthuso, 2015), no
Panorama Internacional de Cinema (pelo curta Constelações, de Maurílio Martins,
2016) e pela Associação de Diretores de Fotografia Argentinos (por Arábia).
Atualmente, trabalha na finalização de Tia Virgínia, de Fábio Meira e Marte Um, de

9

Trabalho apresentado no MOVI - I Encontro brasileiro de fotografia em movimento, realizado de 30 de
junho a 02 de julho de 2021. Modalidade: entrevista.
10
Professora na graduação de Cinema e Audiovisual da ESPM, e-mail: cyntia.calhado@gmail.com
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Gabriel Martins. E também na pré produção de Terra Gasta, de João Dumans e do novo
longa do diretor Felipe Hirsch.
Esta entrevista foi realizada por e-mail, a pedido do entrevistado, em 25 de maio
de 2021. As perguntas buscam elucidar suas escolhas na concepção fotográfica do filme
Branco Sai, Preto Fica. O foco das perguntas recai sobre os procedimentos audiovisuais
utilizados e a plasticidade das imagens neste filme e também das dinâmicas da relação
criativa entre a direção, direção de arte e de fotografia nesta produção.

1- A sua parceria profissional com Adirley Queirós vem desde o curta Rap, O Canto da
Ceilândia (2005). Depois, vocês fizeram Fora de Campo, A Cidade é uma Só?, Branco
Sai, Preto Fica. Vocês compartilham de uma visão de cinema comum?
Conheci Adirley na Universidade de Brasília, começamos a filmar o que seria o
TCC dele, Rap, O Canto da Ceilândia. Nossa última colaboração foi há sete anos, no
Branco Sai Preto Fica. Durante os anos em que estudamos e filmamos juntos, eu diria
que tinham pontos de intersecção nítidos. A começar pela aversão ao cinema que era
feito em Brasília à época, que nos parecia completamente desconectado de outros
cinemas independentes que estavam surgindo em outros estados, como Minas Gerais,
Recife e São Paulo. Muito do que nos uniu foi uma convergência sobre tudo aquilo que
a gente queria negar. Com o tempo, os pontos de convergência mais propositivos foram
ficando claros, sendo um deles o gosto pelo cinema de gênero e a vontade de trabalhá-lo
nos nossos filmes.
2- Além dos trabalhos com Adirley, você também fotografou outros projetos realizados
num eixo descentralizado da produção cinematográfica brasileira, como No Coração do
Mundo, Arábia e Valentina. Como você percebe a consolidação de outros territórios no
circuito cinematográfico brasileiro? Na sua opinião, qual o impacto dos atuais cortes
nos mecanismos de fomento federais para a produção de cinema independente?
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Os cortes atuais são uma grande catástrofe para a produção do cinema
independente e descentralizado. Minha carreira não existiria sem essa descentralização,
essa regionalização da produção e sem esse fomento. Comecei na Ceilândia, depois fui
para Belo Horizonte e Contagem. Filmei no interior da Paraíba, perto de Campina
Grande, filmei no sertão do Rio Grande do Norte. Filmei nas paisagens devastadas pela
mineração no interior de Minas Gerais. Vou filmar nos próximos meses, se tudo correr
bem, no Recôncavo Baiano. Quase tudo produzido por empresas locais.

3- Em relação a Branco Sai, Preto Fica, como se deu o processo de criação da narrativa
visual e dos aspectos plásticos da imagem? Foi um trabalho colaborativo junto com
Adirley e Denise Vieira?
Adirley é um grande conhecedor do espaço e das pessoas do lugar onde vive, um
grande conhecedor da Ceilândia, além de um grande artista. Ele identificava potenciais
locações pra que Denise e eu pudéssemos, dentro da proposta desse filme, exercer
nossas contribuições e pensamentos sobre os nossos domínios. Então, em linhas bem
gerais, eu vejo nossa construção visual como uma junção dessa entropia desses espaços
que ele trouxe com as intervenções, construções e reformulações minhas e da Denise.
O caráter disruptivo e os hackeamentos visuais do filme talvez possam ser
entendidos como ressonâncias da relação da equipe na época, por vezes um ambiente de
fadiga e silêncio, onde idealmente deveria haver troca. Foi um processo longo, de mais
de 100 diárias.

4- Como você chegou nas decisões estéticas utilizadas na direção de fotografia neste
longa?
Branco Sai, Preto Fica foi um filme que começa a tomar forma à sombra da
excelente repercussão de A Cidade é Uma Só, um filme “de rua”, um filme solar, de
trajetos por uma Ceilândia aberta, por feiras e descampados. Uma forma de um filme

31

noturno, de espaços fechados que se repetem, de uma câmera parada no tripé (A câmera
utilizada foi uma Sony F3 que tínhamos em sociedade, e que seria usada um ano depois
em Arábia também), lenta, como que ecoando o ritmo dos movimentos das personagens
principais. E nesse início, a minha busca foi a de trabalhar essas locações e o conceito
de “emissão”. Acho que a visualidade fotográfica se constrói majoritariamente pelo
trabalho da reflexão, seja especular ou difusa, mas tínhamos um orçamento curto, uma
equipe de cinco pessoas, encenações sem marcação e ideias narrativas e de cena que
surgiam em um tempo curto para reação.
Então, me veio a urgência de construir os espaços com luzes diegéticas apenas.
Seria uma forma de trabalhar uma estilística contemporânea que me interessava, uma
espécie de hiper naturalismo onde o protagonismo é também das fontes em si, e não
apenas dos planos e volumes. Algo como que levar essa quase sina realista da fotografia
(das luzes justificadas, da contextualização da geografia filmada) a um certo extremo,
que se transforma inteiramente em outra figura de estilo.
Pensar em emissão, em superfícies luminosas integradas ao cenário, é uma
figura bem recorrente justamente no gênero que estávamos tentando explorar, a ficção
científica. Então, esse pensamento me pareceu se costurar de forma ainda mais orgânica
quando comecei a buscar no gênero as referências para esse trabalho exclusivo com
fontes diegéticas. Explorei também trabalhos fora do gênero, como meros guias de
execução, sem que os filmes fossem de fato referências estéticas para mim ou qualquer
pessoa da equipe. Um filme muito importante foi Enter The Void, de Gaspar Noé. O
filme tem esse trabalho fotográfico intenso com a fontes diegéticas, mas o achei
bastante problemático. Me pareceu fetichista, uma repetição de um certo exercício que
já ocorreu com a superrevelação, o bleach by pass, os ISOs estratosféricos, as lentes de
grande abertura, etc. Era uma exploração dos limites do suporte, uma reverência à
tecnologia, que colhe imagens falsamente potentes e que tentam convencer não dando
momentos de respiro ao espectador. Como se a intensidade do conceito mascarasse que
o conceito, na verdade, não existe.
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Voltando à F3. Ela me deu pela primeira vez a possibilidade de trabalhar uma
gamma logarítmica, e explorar duas coisas que pra mim eram fundamentais nesse filme:
os contrastes por área (na pós) e a especularidade da pele dos atores. Então dentro
daqueles ambientes fechados, noturnos, eu poderia costurar em algum grau a liberdade
de Adirley seguir com seus processos e métodos, e a minha proposta de luz. Ou seja, os
a atores poderiam transitar livremente por todos os espaços sem (quase) nenhuma
restrição, e eu poderia sustentar minha idéia com os contrastes de área (resolvendo por
vezes uma reverberação excessiva das fontes no ambiente), e a reflexão especular das
peles negras dos atores. Essa especularidade tinha especial importância por dois
motivos: primeiro que ela constrói uma visualidade que – mesmo que de forma ilusória
– parece driblar os pilares da fotometria ao refletir a luz no mesmo ângulo de incidência,
como um espelho. E por isso, como em um espelho, pode- se ver uma lua brilhante da
sua janela, mesmo que a luz incidente da lua seja quase imperceptível. Isso era pra mim
fundamental nessa liberdade de deslocamento no espaço que tentei dar a eles. Se eles se
afastassem de áreas com incidência mais direta, eu talvez pudesse recuperar essa
“imagem das fontes no espelho das peles deles”. A segunda importância da
especularidade das peles é que ela produz um efeito que podemos descrever de forma
genérica como “metalização”. Essa metalização conceitualmente me interessava
bastante, pois criava uma conversa sutil com os ambientes e objetos de arte, destacandose aí os aparelhos que Markim e Shokito de fato usam como consequência da violência
policial brutal que sofreram.
Agora, uma coisa que tenho entendido nos últimos anos, e que pra mim veio
como um contraste ao que aprendi na PWSFTviT: nem tudo é escolha estética pra
fotógrafos, muita coisa é “apenas” solução. Óbvio que essas soluções terão implicações
estéticas, mesmo que sejam soluções de pura e contingente luz natural (afinal luz natural
não tem nada a ver com naturalismo), mas na gênese delas têm um pensamento mais
prosaico, talvez, de simplesmente resolver um impasse pragmático, uma contingência.
Quando busco referências estéticas para um filme, busco ao mesmo tempo o que chamo
de “referências de execução”. São simples estratégias de iluminação, de enquadramento,
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que podem ser repetidas em situações que no filme você se encontra, e que na referência
lhe parecesse similar. E eu trago essa questão, pois, como falei, nós estávamos ainda
sob a repercussão do Cidade É Uma Só, e acho que chegou um momento que fez o
filme sair daqueles espaços fechados, tirar a câmera do tripé, e ir para cenas exteriores
(os exteriores diurnos vieram desse ímpeto). E nessas situações, nesse processo, com as
características que mencionei, muitas situações são processadas dentro dessa ótica da
solução. E a verdade é que passei a entender esses momentos como fundamentais dentro
da construção de um conceito.
Alguns diretores e fotógrafos muitas vezes não conseguem costurar os conceitos
que surgem antes da filmagem com a materialidade do filme, seu orçamento, seus
equipamentos e locações, fazendo os conceitos se perpetuarem no abstrato, sem ligação
com a dimensão pragmática do ofício. “Arte é técnica”. O conceito é o rigor (técnico). E
sim, acredito que o conceito é o rigor naquilo que falei da importância das disciplinas
sensitométricas e fotométricas como base da própria abstração. Mas ao mesmo tempo
eu acredito que o conceito é respiro também. Ele se apresenta pela sua ausência pontual,
pelos momentos de pausa que dá ao espectador. Não acredito no conceito como uma
grande imersão, me parece um pouco fetichista.
Especificamente quanto ao contraste das luzes frias dos interiores, isso surgiu de
forma muito orgânica quando decidiu-se por filmar naquela locação incrível que é a
casa de Shokito no filme, parcialmente destruída e com vista constante para o exterior,
Ceilândia e Samambaia mais ao fundo. Ali eu tomei duas decisões importantes pra mim,
que se repetiriam em outros pontos do filme: a primeira é que, já que o exterior se
impunha pra dentro do nosso ambiente - com a força e peculiaridade da fontes de sódio,
fontes quase incorrigíveis, de espectro “quebrado” – eu ia tratá-lo como um elemento
fundamental da visualidade daquele lugar, e a forma que mais me pareceu orgânica para
a costura com as outras ideias foi a de trabalhar a complementariedade da matiz das
fontes externas, ou seja, o contraste simultâneo de cor, opondo ao amarelo/laranja do
exterior fontes de temperatura mais alta, azuladas/cianadas. A segunda decisão foi a de
trabalhar, pelo menos nessa locação, com fontes de baixíssima intensidade. Como a
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maior parte da iluminação externa na Ceilândia Sul era bem precária, e os postes tinham
lâmpadas velhas e de baixa wattagem, para construir uma relação de contraste
interior/exterior que conseguisse manter um bom nível de registro do exterior, eu tive
que usar lâmpadas também de baixa wattagem na casa. Se não me engano, a lâmpada da
luminária da mesa de Shokito era uma tungstênio-halogênio bolinha de 10 watts.

5- Gostaria de você comentasse duas soluções visuais no filme que, a meu ver,
contribuem para a construção de uma visualidade lúdica, artesanal e analógica para a
obra como um todo. A primeira é a máquina do tempo, construída em um container
iluminado por um globo de luz. A segunda é a explosão de Brasília feita com desenhos
a lápis em papel, iluminados por flashes de luz incandescente, ao som de “Bomba
explode”, de MC Dodô.
Eu acho que o fato dos desenhos serem da personagem que apresentamos
[Shokito] e de termos o acompanhado enquanto desenhava alguns deles dão a força
conceitual possível para aquele final. Não creio que falaríamos em dimensão lúdica caso
os desenhos não tivessem essa relação direta com a diegese do filme, ou caso a cena
tivesse sido encenada com uma forma e estilo que não trouxessem esses elementos de
uma certa sagacidade lúdica e zombeteira (os traços e as cenas seguem um estilo que
sempre me lembrou alguns cartazes e peças de divulgação dos ditos filmes B
exploitation americanos).
Quanto ao container, partimos inicialmente para pensar a visualidade dele em
termos de textura: seguindo alguns motes visuais do filme, a minha construção
pretendeu buscar o metálico das paredes dele. Foi um certo desafio, pois, como nos
outros dois ambientes principais (porão/rádio de Marquim e casa de Shokito) a minha
intenção era fazer aquela conjugação da liberdade de movimento para encenação do
Adirley com as propostas que eu trazia, porém o espaço era pequeno e o teto muito
baixo (o que deixava a fonte muito próxima da cabeça do ator), fato que criava relações
de contraste muito pesadas por causa do caimento da luz.
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A decisão, como se vê no filme, foi a de passar essa calha mais rente à parede do
container, explorando o material dela. Num primeiro momento, após instalar as
fluorescentes no teto do container, senti que a luz ainda se espalhava demais. Resolvi
improvisar uma colmeia e acabei por pegar uma estrutura quadriculada que tinha uma
coloração levemente creme/laranjada. Foi uma grata surpresa, pois criou no set um sutil
gradiente entre o azulado das fluorescentes de 6.500K e o sutilmente amarelado que
vinha do rebatido da colmeia. Era um gradiente construído em um contraste simultâneo
de cor - pela transição entre duas cores opostas no círculo cromático - e que, como todo
contraste, reforçava um tanto a metalização da superfície. Essa decisão de posicionar as
fluorescentes em um lado só criou também um contraste entre os dois lados do
container, o quê abriu uma brecha para uma outra solução lúdica e analógica no filme,
que são os pequenos gadgets de camelô que Dimas usa (uma lanterna de plástico, e um
rádio com um pequeno led piscante). Pelo baixo nível de luz com o qual eu trabalhava,
muitas vezes esses pequenos pontos de luz, vindo de fontes de baixa potência e fraca
construção, eram suficientes para trazer o mínimo de informação que eu precisava.
Após essa construção inicial, muito focada na metalização das superfícies e no
contraste, sentimos a necessidade de construir uma luz mais alegórica e nada realista
para as viagens no tempo da personagem. Aí entra o globo. É curioso que, se não me
engano, esse globo é o único “refletor” que usei em todo o filme. Ou seja, é a única luz
que está fora de quadro iluminando uma cena, e a única fonte de luz que não se
intencionava enquadrar. Foi uma proposta que surgiu como alegoria mesmo, como
referência quase parte nostálgica ao quarentão e ao tempo que a personagem veio
investigar. Ela está posicionada bem no eixo da câmera, o que reforça sua dimensão
conceitual ao fugir de premissas da iluminação cinematográfica como “justificativa” e
“motivo” das fontes.

6- Poderíamos relacionar o contexto periférico de realização do filme e seu baixo
orçamento às opções encontradas para registrar estas duas cenas. Mas acredito que a
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inventividade da narrativa visual do filme extrapola essa leitura e constitui, a meu ver,
um forte caráter político, utópico e disruptivo, calcado no estilo cyberpunk afrofuturista,
porém com especificidades locais, da Ceilândia. Entendo que as imagens de Branco Sai,
Preto Fica se constroem como um contra-plano das representações oficiais de Brasília e
seu imaginário de “uma cidade do futuro”. Neste sentido, o uso da ficção científica me
parece muito adequado para dialogar com esse imaginário, ao mesmo tempo em que
viabiliza, no plano do discurso político do filme, uma possibilidade de denunciar os
crimes praticados pelo Estado contra as populações periféricas.
É, eu não diria só utópico, mas muito distópico também, em um paradoxo
improvável. E por isso vejo uma diferença fundamental do pensamento Afrofuturista na
medida que um dos exercícios do gênero é tentar inserir as subjetividades e corpos
negros em um futuro que foi pensado sem a presença deles, mas uma inserção de
inclusão, de soberania, de construção. Algumas cosmologias afrofuturistas têm em si a
construção do tropo do alienígena como um eco do deslocamento causado pela diáspora
forçada do tráfico transatlântico da escravidão. E a partir daí, dessa figura do
extraterrestre e das tecnologias que costumam o acompanhar nas representações da
ficção científica, pensa-se um futuro onde a tecnologia seja um elemento que traz
benesses, e não só um elemento de mais sofrimento, brutalidade e tortura. Ou seja, o
Afrofuturismo não é aquele que tenta narrar repetições dos sofrimentos do passado e
presente, mas sim outros futuros possíveis, onde a tecnologia é acessível e aliada dos
negros, sem necessariamente causar destruição.
Eu acho que Branco Sai Preto Fica se situa em um ponto meio intermediário. É
claro que a tecnologia se apresenta como aliada, ela é hackeada para os fins das
personagens. Mas o final do filme, aquela alegoria da vendeta (através dos desenhos)
com a inevitável catarse que ela produz no público, mistura elementos utópicos
Afrofuturistas, mas se estrutura majoritariamente em um tempo distópico e um futuro de
confronto e destruição.
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Tentamos usar a dureza de alguns elementos, texturas, a precariedade e entropia
de alguns espaços, para produzir algumas imagens com onirismo e beleza. E sim,
entendo que o filme constrói uma contra representação da Brasília futurista e utópica. Já
que esse futurismo surge também como uma forma de pensar realidades possíveis, que
“corrijam” ou confrontem a brutalidade de uma sociedade onde os espaços de poder são
ocupados majoritariamente por brancos, é inevitável que ele seja também um confronto
a essas representações oficiais da cidade.
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Pedras translúcidas 11
Murilo Morais OLIVEIRA12

Breve diálogo com o filme Quem matou chiquito chaves (Giovanna Giovanini e
Rodrigo Boecker, 2019)
Translúcidos objetos contendo o passado. No filme Quem matou chiquito chaves
(Giovanna Giovanini e Rodrigo Boecker, 2019) os fotogramas do fotógrafo Chiquito
Chaves estão espalhados sobre sua mesa em ordem qualquer. A mera justaposição
desses rastros históricos conversa entre si: “Brizola, Lula, Collor, Maluf, Médici e a
Miséria”. A terceira imagem de Eisenstein (2002) se prova latente: do espaço entres as
pequenas fotografias se formam novas visões, imateriais e imunes à censura do fechar
de olhos – assim se decidem as anulações. Como duas partículas que se chocam, a
montagem dos fotogramas causa uma micro-explosão. No entanto, o resultado do
evento imagético é criador, ao contrário da colisão em nível atômico que destrincha e
desconstrói.
O fenômeno das fakenews deixou escancarado que a luta pelo controle do espaço
onde fotografias transitam é um dos mais importantes campos de batalha político. O
relato de Chiquito deixa clara a importância que as imagens tinham para a ditadura
militar. Logo num dos primeiros planos do filme vemos uma das fotografias projetáveis
de Chaves que nos mostra os olhos de uma pessoa. As instruções na fotografia dizem:
“Ver deste lado”. O filme, entretanto, insiste em enquadrar o fotograma de ponta
cabeça. Quem matou chiquito chaves, neste momento, se alinha ao ideal proclamado por
Chiquito de “liberar a imagem fotográfica da prisão da palavra”. Compreendemos a
energia anárquica da imagem — força imprevisível — que se revela em sua colisão com
a atmosfera do mundo, invertendo a regra imposta pela moldura do fotograma. Aqui o
filme se rebela contra o poder controlador do objeto sobre a imagem (“veja deste lado”)
11
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e ensaia uma vontade de libertar as forças caóticas das fotografias de suas molduras e
enquadramentos. Em outra foto, desta vez em um protesto, Chaves não consegue prever
a força da pedra que seu visor captava, assim como as reverberações de uma obra não
podem ser previstas antes de atingirem a superfície do mundo. A ferida abre em sua face
e se alastra em rizoma, todos os vasos expurgam sangue escandalosamente. Este é o
poder de uma imagem ao se chocar contra o mundo, ela é lida e relida, ressignificada,
remixada. Ela se espalha, capilariza. Fica clara, mais uma vez, a necessidade de controle
da veiculação das imagens pelas forças autoritárias e ditatoriais. É justamente esta a
contradição que se impõe ao filme de Giovanini e Boecker já que, diferente da
fotografia, o cinema impõe outra forma de controle às suas imagens, a temporalidade.
Enquanto, numa exposição fotográfica, cada espectador poderia se demorar sobre as
paisagens, sobre as dimensões alternativas criadas, de forma indeterminada, o cinema
nos obriga a olhar aquelas imagens por uma duração preestabelecida. É aí que a
gravação de uma foto é capaz de ressignificar a própria foto.
Já citei a fotografia que, no filme, nos é apresentada de forma que possamos ver
os olhos da imagem de “cabeça para cima”. E penso que essa imagem é a que mais fala
sobre o curta-metragem em questão. A obra não apenas nos quer apresentar o trabalho
de Chiquito Chaves, mas também expor o esforço constante do fotógrafo em deixar que
sua obra reverbere livremente, e como até hoje ele é ameaçado por forças que querem
controlar essas imagens. As milícias que perseguem Chiquito no filme herdaram de seus
ancestrais da ditadura militar o ódio por outras paisagens que não as deles. Elas também
desenvolveram novas técnicas para disputar a realidade, como é o fenômeno das
Fakenews, que comentarei um pouco mais a seguir. Este, no entanto, é um filme
dividido, a força das obras de seu personagem principal (e a dele próprio) se contrasta
constantemente com a sobriedade estilística do filme. Seu tom é quase jornalístico no
sentido de se ater aos fatos, mas sem que estes contagiem a obra. O filme sempre deixa
uma distância segura entre a energia de Chiquito e suas imagens e o que está sendo
captado pelas lentes. Parece querer se mover para dentro daquelas paisagens, adentrar
suas lógicas, mas se mantêm do outro lado da moldura. Repensando a breve análise que
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fiz do fotograma do homem com os olhos de ponta cabeça: se por um lado o filme
desobedece a fotografia ao enquadrá-la da forma que suas instruções não desejam que
ela seja vista, este também está fazendo um movimento de reorganização da imagem
que a coloca em conformidade com o resto da montagem dos outros fotogramas. Aqui
que o filme cinge. Vale também lembrar de Jean-Louis Comolli (2001):

[o cinema] converge para o jornalismo, para o mundo dos acontecimentos, dos
fatos, das relações, elaborando a partir deles ou com eles as narrativas filmadas;
e se separa do jornalismo na medida em que não dissimula estas narrativas, não
as nega, mas, ao contrário, afirma seu gesto, que é o de reescrever os
acontecimentos, as situações, os fatos, as relações em forma de narrativas,
consequentemente, de reescrever o mundo, mas do ponto de vista de um sujeito,
escrita aqui e agora, narrativa precária e fragmentária, narrativa declarada e que
faz dessa confissão seu próprio princípio. (COMOLLI, 2001, p. 162)

Figura 1

Fonte: frames extraídos do filme Quem Matou Chiquito Chaves (Giovanna Giovanini e Rodrigo

Boecker, 2019). Colagem nossa.

Gosto de pensar a fotografia (e o cinema) como coloca Susan Sontag (2004): “O
surrealismo se situa no coração da atividade fotográfica: na própria criação de um
mundo em duplicata, de uma realidade de segundo grau, mais rigorosa e mais dramática
do que aquela percebida pela visão natural”. Invocando Glauber (e torcendo-o um
pouco), diria que o Sur realismo (2019) nunca esteve tão vivo em sua capacidade
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insólita quanto nesse momento de disputas pelas imagens. Uma história realista sobre as
populações marginalizadas no Brasil sempre será sur. O terror é sur. A narrativa que
defende brutais abordagens policiais em periferias é sur. E a naturalização do discurso
se deu pelo controle do canal, tornando o sur em realismo. O trabalho do artista de criar
outra duplicata do mundo se faz mais necessária do que nunca. Pelo simples fato de
precisarmos ocupar os espaços físicos, virtuais e imaginários da sociedade com nossas
duplicatas possíveis. A distância entre a realidade e a dimensão paralela imaginada
pelas fotografias se encontra na ocupação das instâncias de veiculação. O ciberespaço
também é um espaço social. A alteridade presente no disparo do fotógrafo se incorpora
no objeto-janela que nos apresenta através de seu enquadramento uma breve visão de
outra dimensão possível que, ao se materializar nesta realidade como fotograma, a
transformará para sempre. Vivemos num momento em que o plano de existência do
mundo da mamadeira de piroca divide espaço no imaginário da população com utopias
desmilitarizadas e sociedades horizontais. No entanto, a autocrítica de Chiquito sobre o
fazer fotográfico impera como obstáculo a ser superado. Afinal, o limitante da força
incontrolável de comunicação imagética será sempre seu canal de veiculação. E como
bem lembra nosso protagonista: “Todo mundo quer aparecer e ninguém tem o senso
crítico de saber que a primeira página é a página do dono do jornal”. Se houve, em
algum momento, algum tipo de esperança sobre a internet como um espaço que faria jus
ao anarquismo inerente da arte e da comunicação, agora estamos prostrados ao poder
neoliberal/feudalista financeiro das grandes empresas da web. As fakenews não são
eventos orgânicos, mas sim projetados por aqueles que dominam os canais. As
duplicatas possíveis de mundo morrem no funil que as leva até o público pois há um
“pedágio”: netflix, whatsapp, facebook, twitter, bots. Quem tem dinheiro consegue
pagar, quem não tem que lute.
Infelizmente, para um filme que parece se regozijar no potencial caótico do
artista e da arte, Quem matou chiquito chaves não se permite infectar pelo anarquismo
de seu protagonista. Os ensaios de experimentação são tão sutis que o que prevalece é a
característica autocontrolada do documentário: a poética analítica acadêmica, a
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fotografia sóbria, o enquadramento calculado. Por último, vale dizer que um texto sobre
um filme também é a palavra de uma experiência, ou seja, um filtro, um limitante, um
enquadramento. O canal que ocupamos pode se opor à ideologia e ao poder
hegemônico, mas ainda é um canal, ainda tem margens. No final, me pergunto: como se
observa uma pedra que está prestes a te atingir na cara?
Figura 2

Fonte: frames extraídos do filme Quem Matou Chiquito Chaves
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Considerações sobre a Direção de Fotografia de Recife Frio13
Julianna Nascimento TOREZANI14

Resumo
A direção de fotografia é uma composição que requer conhecimentos técnicos, estéticos
e culturais para elaboração de uma obra audiovisual. A composição das cenas através
dos planos, ângulos, movimentos, formas e cores permite narrar a história visualmente.
O objetivo deste trabalho é analisar a direção de fotografia do filme Recife Frio, lançado
em 2009, que tem a direção geral de Kleber Mendonça Filho, que também assina a
cinematografia junto com Pedro Sotero. O referencial teórico está baseado nas ideias de
Andrade (2013), Machado (1993), Nunes (2016), Prysthon (2017), Gama (2018), Silva
Junior (2019), Scansani (2020), Silva (2020), Azerêdo (2020) e Carreiro (2021). A
abordagem metodológica foi feita através da pesquisa bibliográfica e documental.
Resulta em perceber que pela produção imagética novos sentidos são atribuídos aos
lugares, Recife como uma cidade tropical se torna chuvosa e fria em função da
fotografia cinematográfica para tratar dos problemas sociais.

Palavras-chave: Falso documentário; Fotografia cinematográfica; Recife Frio.

Considerações Iniciais: Recife, a cidade que deixou de ser tropical
O estudo da direção de fotografia busca desvendar as escolhas técnicas e
estéticas que uma obra audiovisual apresenta. A iluminação confere sensações e
experiências ao contar uma história. A indicação do uso da câmera quanto ao
enquadramento, angulação e movimento colabora para narrar uma trama, bem como as
formas e as cores servem para emocionar, fazer refletir, alertar, divertir, discutir
problemas a todos que se colocam diante da tela. Para Matheus Andrade (2013, p. 75),
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“a luz é uma arte na filmagem. Tem uma função dramática demarcada. [...] o iluminador
faz parte de toda dramaturgia, recortando ações, destacando atos, marcando lugares no
palco, criando atmosferas. Contribui com o sentido do que será visto”.
Desde modo, este trabalho abordará a cinematografia do filme brasileiro Recife
Frio, dirigido por Kleber Mendonça Filho e lançado em 2009 no Festival de Brasília do
Cinema Brasileiro, conta a história fictícia através de um falso documentário da drástica
mudança climática que ocorreu na capital pernambucana, passando de 30° no verão e no
mínimo 22° no inverno para 14º a 5° durante sete meses com muita chuva, o que
impactou diretamente a rotina das pessoas, sobretudo nos aspectos sociais e culturais.
Para mostrar essa imagem diferenciada do clima da cidade, a direção de fotografia foi
elaborada pelo diretor geral junto com Pedro Sotero, que contou com a criação dos
efeitos especiais de Carlos Eduardo Nogueira. A obra audiovisual foi produzida por
Emilie Lesclaux e a produção executiva foi organizada por Mendonça Filho e Juliano
Dornelles, recebeu mais de 50 prêmios em eventos estrangeiros e brasileiros, se
tornando o curta metragem brasileiro mais premiado.
Kleber Mendonça Filho, recifense, crítico de cinema e cineasta, indica que o
filme é um relato pessoal para discutir as questões urbanas do lugar. Filipe Gama (2018,
p. 7) aborda que “o diretor então trata sua obra relacionando-a com impressões e
sentimentos vividos por ele, reflexões sobre sua experiência no mundo, rearticulado
através de suas criações”. Posteriormente a criação de curtas metragens, Mendonça
Filho dirigiu longas metragens também amplamente premiados, como O Som ao Redor
(2013), Aquarius (2016) e Bacurau (2019), este último co-dirigido por Juliano
Dornelles, ganhou o Prêmio do Júri no Festival de Cannes, em 2019.
Durante 24 minutos, a cidade antes tropical se torna cinza, nublada e chuvosa.
Através do filme observamos os problemas que a cidade de Recife apresenta, sobretudo,
pela expansão urbana de forma desordenada e a desigualdade social, para isso, a cidade
teve sua mudança climática como fator de desconstrução para tratar de tal questão.
Visto que “as filmagens têm uma geografia própria. [...] através da câmera, se constrói
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certa espacialidade e temporalidade na narrativa diferente do espaço e tempo real da
vida” (ANDRADE, 2013, p. 93). Neste sentido, é através da cinematografia que a
cidade tropical se transforma pelas baixas temperaturas, com imagens criadas pela
equipe de produção, em que os planos, os ângulos e as cores elaborados para esta obra
permitem discutir tais questões com vários gêneros audiovisuais, pois traz os aspectos
do falso documentário (ou mockumentary sci-fi), da ficção científica e da comédia.
Adriana Silva (2020, p. 103) indica que há neste filme uma hibridização de gêneros, que
faz com que se pergunte qual é o gênero específico da obra, ou quais gêneros: “Recife
frio não é um documentário, nem um telejornal, nem qualquer outro gênero que esteja
nele intercalado, [...] na relação arquitetônica com o autor-contemplador, o filme
assume características composicionais, estilísticas e temáticas de outros gêneros”.
Assim, este trabalho tem por objetivo analisar a direção de fotografia de Recife
Frio, com a delimitação de algumas cenas específicas que estarão ao longo do texto
representadas por alguns frames, quando apresenta a paisagem da cidade. Ao abordar
sobre direção de fotografia, Rodrigo Carreiro (2021, p. 118) esclarece que “o objetivo é
encontrar a melhor maneira de contar a história, exprimindo sensações e criando
atmosfera através das ferramentas da fotografia: posição da câmera, luz, cores e
enquadramentos”. Neste sentido, vale ressaltar a pesquisa sobre o cinema em
Pernambuco desenvolvida por Ângela Prysthon (2017, p. 2) quando afirma que “[...] o
cinema

está

constantemente

nos

apresentando

porções,

pedaços

de

terra,

enquadramentos que organizam e modelam nossos modos de compreender, processar e
sentir o espaço”. Este trabalho foi desenvolvido através da pesquisa bibliográfica e
documental, uma vez que entende tal obra em termos de conteúdo e forma, que são
elementos documentais que podem passar por um tratamento analítico.

O frio cinematográfico em Recife
O caminho escolhido para abordar os aspectos técnicos da cinematografia será
através do conteúdo do filme, como um falso documentário criado por um programa de
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canal de televisão argentina chamado “El Mundo em Movimiento”, apresentado por
Pablo Hundertwasser, que aparece em alguns momentos fazendo passagens, com a
narração em espanhol e legendas em português, o estranho clima de Recife é mostrado
(Figura 1). Pelo formato do programa, Silva (2020, p. 106) lembra que “temos uma
alternância entre as falas de um apresentador e as falas de moradores de Recife que
foram afetados pela mudança climática e que são entrevistados por esse apresentador”.
Deste modo, em parte da obra há a escolha de planos do jornalismo para apresentar as
imagens. Na primeira passagem do apresentador, ele aparece com roupas de frio em
plano médio com a Praia de Boa Viagem no segundo plano, visto que há a placa de
alerta sobre ataques de tubarão, presente em vários pontos desta orla. É a primeira
imagem com essa paleta de cores para caracterizar o frio. Após essa fala inicial do
apresentador há uma vinheta de abertura do “programa” com imagens de manifestações
culturais pernambucanas, como o Maracatu (Figura 2).
Figura 1 – Frame do filme Recife Frio, 2009.

Figura 2 - Frame do filme Recife Frio, 2009.

Fonte: https://portacurtas.org.br/filme/?name=recife_frio

O programa inicia abordando a queda de um meteorito na Praia de Maria
Farinha, na sequência relembra que Recife era uma cidade tropical, ao mostrar imagens
especialmente da praia em dias ensolarados. Ao situar a mudança do clima, as imagens
apresentam as paisagens da cidade em plano geral e contraplongée agora cinzenta e
chuvosa, o verde da vegetação se torna escuro pela fotometria no tom das nuvens e a
ventania se apresenta pelo enquadramento (Figura 3). Importante observar que é um
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programa de televisão estrangeira, pois acentua o estranhamento que o frio causou na
cidade, como observa Caue Nunes:

A narração é feita em espanhol, marcando a alteridade discursiva em
relação aos fatos apresentados. Esse procedimento faz com que o
narrador assuma o estranhamento cultural perante a cidade de Recife,
não só em relação à inexplicável mudança climática, mas também
sobre a ordem social anterior ao fenômeno (NUNES, 2016, p. 138).

Figura 3 – Frame do filme Recife Frio, 2009.

Figura 4 - Frame do filme Recife Frio, 2009.

Fonte: https://portacurtas.org.br/filme/?name=recife_frio

Com a mudança de temperatura, ocorrem mudanças na paisagem, mas também
sociais e culturais, em que são mostrados a venda de roupas de frio no comércio no
centro da cidade, as fogueiras nas portas das casas, as pessoas mortas em função do frio
no IML, os ritos religiosos das igrejas (católica e evangélica), as composições dos
repentistas Pinto e Patativa sobre a mudança climática, o ator que interpreta Papai Noel
que gostou da mudança por conta dos trajes quentes que tem que usar, o lamento de um
francês que é dono de uma pousada indicando que o clima parece com o da Bretanha, na
França, e a chegada dos pinguins no litoral pernambucano, todos estes aspectos
denotam a ressignificação da espacialidade. Vale ressaltar que através destas cenas, o
filme insere os clichês e estereótipos do que é considerado frio.
Especificamente a cena dos repentistas foram elaboradas em primeiro plano e
ângulo normal, a paleta de cores fica entre o bege o cinza para demonstrar o momento

51

de forte nebulosidade, com destaque para o boné vermelho de um dos artistas (Figura
4). Genilda Azerêdo (2020, p. 274) indica a metalinguagem e o discurso irônico que
também existe dentro da obra “[..] a narração de Recife frio é prolífica na inserção não
apenas de imagens dentro de imagens (por exemplo, o ‘papai Noel’ se vendo através da
TV), mas discursos dentro de discursos (por exemplo, o depoimento do francês dono da
pousada)”.
Arlindo Machado (1993, p. 2) aborda a fotografia em mutação, por conta da
manipulação feita nas imagens, mais ainda acentuada em função da tecnologia digital e
afirma “que agora se pode fazer qualquer tipo de alteração do registro fotográfico e com
um grau de realismo”. Por isso, que Recife Frio tem um discurso tão forte, pois a marca
da cinematografia com aspectos documentais da trama se configura com aspectos da
realidade. Entre elementos de uma falsa reportagem, fantasia e ficção também são
evidenciadas as mudanças culturais, como reinterpretações por conta do frio, quando o
artista apresenta as peças de artesanato que são comercializadas no Mercado São José,
antes mostrava os corpos desnudos, agora mostram as pessoas com trajes de frio e em
frente a lareira, como a “nova família pernambucana”.

Desigualdade social e crescimento urbano desordenado
Ao apresentar a fictícia Família Nogueira (pai, mãe e filho), moradores de um
apartamento em um prédio de luxo na Avenida Boa Viagem (de frente para o mar),
aborda-se sobre a desigualdade social, através do quarto da empregada, em que neste
tipo de arquitetura é sempre o menor cômodo, localizado no poente e assim mais quente
que os demais quartos e com pequenas janelas ou até mesmo sem janelas. Com o frio,
passa a ser o lugar que o filho da família quer ficar, pois é mais quente, esse quarto
como o filme aborda é a “herança da escravidão, fantasma moderno da senzala”,
refletindo, assim, o tratamento, o espaço e os problemas que as empregadas domésticas
ainda enfrentam. Silva (2020, p. 108) reflete que “muda a temperatura, mas a
vulnerabilidade de quem já era vulnerável continua a mesma”.
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O tema quarto de empregada chama a atenção pois é tratado em outras obras de
artistas e pesquisadores, visto que é um problema que precisa ser discutido e abordado
de forma dialética, como o trabalho desenvolvido pelo fotógrafo e pesquisador José
Afonso da Silva Junior (2019) ao apresentar o inventário fotográfico dos espaços de
desigualdade entre a suíter máster e o quarto de empregada na Região Metropolitana de
Recife.

Acessar esses espaços, por conta de pertencerem ao âmbito privado da
casa, é um esforço que traz à rua e ao olhar público, o prolongamento
de relações assentadas nas fissuras do processo civilizatório, os
desdobramentos da escravidão. A maioria das casas e apartamentos de
classe média já é concebida com o dimensionamento dessas
particularidades arquitetônicas que repetem e dão sobrevida a
concepções de segregação social e que adentram em determinadas
faixas de casas como uma naturalização, uma repetição, um homólogo
atualizado da Casa Grande & Senzala (SILVA JUNIOR, 2019, p.
232).

Um outro trabalho que traz esta vertente social é feito pela fotógrafa mexicana
Patricia Aridjis ao criar a série intitulada Arullo para otros, em 2013. Neste trabalho, a
artista registrou empregadas domésticas e babás mexicanas, mulheres responsáveis pelo
cuidado das casas e dos filhos de famílias abastadas, entre as histórias tem pessoas que
se dedicaram anos de suas vidas a esse trabalho, cuidando de gerações de uma mesma
família. Nesta obra, as mulheres são mostradas em duas perspectivas, nas casas onde
trabalham e em suas próprias casas, visto que moram em lugares distantes e em
residências humildes, através de seu ofício buscam melhores condições de vida15.
Fotograficamente essas pessoas estão na invisibilidade, pois este tema toca os aspectos
de desigualdade social, afeto e racismo (pois muitas tem raízes indígenas), são
chamadas de “nanas” e as famílias as apresentam “como da família”, mas esse “como”
faz muita diferença como afirma Aridjis. “São histórias de mulheres que moram em um
Mais informações ver o texto “As contravisualidades de Patricia Aridjis”, disponível em:
http://www.enecult.ufba.br/modulos/submissao/Upload-568/131838.pdf
15
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lar que não lhes pertence e cuidam de filhos que não são seus [...] A canção dessas
mulheres é a canção de ninar para outras” (ARIDJIS, 2020)16. Vale ressaltar que tal
situação é presente em vários países do mundo, sobretudo na América Latina.
Também através desse viés da “Família Nogueira” é discutido a outra questão
central do filme que é sobre o crescimento urbano caótico de Recife, no que toca ao
mercado imobiliário com práticas, até mesmo, agressivas e fora de controle, o que cria a
desumanização das cidades. A crítica que Mendonça Filho faz (além de diretor ele é
também o roteirista) se apresenta no filme através da imagem de prédios da orla de Boa
Viagem com placas de venda, em que inverte o sentido da valorização de morar em
frente ao mar, que numa situação de baixas temperaturas não é possível neste local, pois
ventila muito, assim faz mais frio. Há, assim, agora a indicação da desvalorização dos
imóveis que ficam próximo ao mar, o que antes indicava prestígio, pois era o metro
quadrado mais caro da cidade, a cena composta em plano geral mostrando três prédios
evidenciados pelo contraplongée e em tons de cinza (Figura 5). Gama (2018, p. 8-9)
analisa tal questão quando afirma que “Recife Frio, como já abordado, uma crítica a
condição urbana da cidade de Recife, e das grandes capitais, a perda da identidade
urbanística, a verticalização e padronização da arquitetura dos grandes centros, se
tornando cada vez mais iguais e frios”.
O filme mostra as ruas vazias e quando o apresentador do programa “El Mundo
em Movimiento” pergunta onde estão as pessoas, a resposta é que estão no shopping, as
imagens mostram esses ambientes lotados, como mais um elemento de reflexão de
como as cidades são construídas e quais espaços são pensados para a movimentação,
observa-se aqui mais um elemento de extremo consumo em função do capitalismo que
traz concentração de renda e ampla desigualdade social. Observa-se, assim, “[...] em
câmera lenta, pessoas tirando suas roupas de frio e passeando naquele espaço fechado e
aquecido, que oferece diversas possibilidades de entretenimento, como patinação e
parque aquático com bolhas infláveis gigantes” (SILVA, 2020, p. 109-110). Esse vazio

16

Em entrevista a José Ángel Leyva.
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da cidade é representado pela ponte sem a movimentação de veículos e pessoas, a cena
foi feita em plano normal e plongée, também mostram os tons de cinza em função do
tempo chuvoso, já que a luz solar foi polarizada por uma densa camada de nuvens
(Figura 6).
Figura 5 – Frame do filme Recife Frio, 2009.

Figura 6 - Frame do filme Recife Frio, 2009.

Fonte: https://portacurtas.org.br/filme/?name=recife_frio

O cinza de Recife Frio
Além do programa argentino, a mudança climática é anunciada na imprensa
local através da jornalista Graça Araújo (1956-2018) em um programa de televisão
“Canal 7 Notícias” e que traz o quadro da previsão do tempo, que indica que há forte
nebulosidade em Recife e região metropolitana. A imagem foi gravada em estúdio com
a direção de arte indicando um telejornal e a previsão do tempo apresenta uma arte com
o mapa do Brasil, mostrando nuvens nesta área específica. Exatamente neste ponto, o
gênero fílmico muda, pois de acordo com Silva,

Não estamos mais no documentário do programa El mundo em
movimiento, não estamos mais no telejornal do Canal 7. Estamos, na
verdade, onde sempre estivemos: num filme curta-metragem de
ficção, construído engenhosamente com características de outros
gêneros, provocando o espectador a transitar entre as esferas ética e
estética em sua autoria contemplativa (SILVA, 2020, p. 111).

55

Ao término do filme aparece Lia de Itamaracá, compositora, cantora e moradora
da Ilha de Itamaracá (município ao norte de Recife), cantando a ciranda “Eu sou Lia,
Minha Ciranda e Preta Cira”. Vale ressaltar que Lia de Itamaracá é considerada
Patrimônio Vivo de Pernambuco pelo Governo de Pernambuco, também recebeu o
título Doutora Honoris Causa pela Universidade Federal de Pernambuco, em 2019, pela
sua obra artística e cultural. Enquanto Lia canta com um tecido dourado na cabeça (uma
possível representação do sol), com uma composição em primeiro e primeiríssimo
planos em ângulo normal para dar destacar ao rosto da artista (Figura 7), um grupo de
pessoas com roupas de frio dançam na praia a ciranda mostrado em planos gerais, mas
também em planos médio em ângulo normal (Figura 8). Sobre a imagem de Lia
observa-se que “a câmera próxima do rosto favorece a expressão facial” (CARREIRO,
2021, p. 109). Durante o canto e dança, eis que aparece uma abertura nas nuvens com
raios solares e estas pessoas correm em direção até essa luminosidade, ou seja, ocorre a
volta do sol, cena também produzida em plano geral (Figura 9). Toda essa sequência de
cenas a cor predominante é o azul, mas não o azul de céu em altas temperaturas,
também aparecem elementos específicos de outras cores, como vermelho e amarelo nas
roupas das pessoas.

Figura 7 – Frame do filme Recife Frio, 2009.

Figura 8 - Frame do filme Recife Frio, 2009.

Fonte: https://portacurtas.org.br/filme/?name=recife_frio

“O raio de sol que surge após os minutos iniciais da ciranda parece indicar o fim
do tempo de sofrimento. Seria uma indicação de que aquela dança teria força para
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subverter o abismo social e humano criado na cidade?” (SILVA, 2020, p. 116). Já que
Lia canta “Pra se dançar ciranda juntamos mão com mão, formando uma roda cantando
uma canção”. Mas, mesmo com o sol voltando a raiar, o filme encerra com a vista em
plano geral e em ângulo normal de Recife com neve, os tons de cinza prevalecem
(Figura 10).
Figura 9 – Frame do filme Recife Frio, 2009.

Figura 10 - Frame do filme Recife Frio, 2009.

Fonte: https://portacurtas.org.br/filme/?name=recife_frio

Observar a direção de fotografia de Recife Frio é perceber que os sentidos que o
filme quer abordar nos problemas históricos e sociais apresentados precisou criar uma
Recife fictícia, em que o clima tropical é uma característica marcante, com dias
ensolarados, temperaturas altas e ruas com grande movimentação. Foi necessário
“mudar” o clima, “diminuir” a temperatura e “esvaziar” as ruas cinematograficamente
para que os problemas de desigualdade social e crescimento desordenado do espaço
urbano viesse à tona. Para Andrea C. Scansani,

Um movimento de câmera, uma aproximação a um rosto, um brilho
específico no canto do quadro, a disposição dos corpos, suas relações,
seus volumes, os tons do cenário, a textura de uma paisagem, da pele,
da própria luz refletida na tela etc. Esses pequenos traços são os
elementos que moldam o filme (SCANSANI, 2020, p. 215).
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E no caso de Recife Frio isso faz toda diferença pelas estratégias visuais
escolhidas para contar a história, em destaque para cenas que mostram o vento e o
vazio. Se o frio não é real, os problemas sociais elencados na obra são. Como bem
pontua Nunes (2016, p. 140, sic) “a desumanização da cidade [...] fruto da especulação
imobiliária; o abismo crescente entre ricos e pobres; o turismo predatório que beneficia
somente uma pequena classe privilegiada; a impessoalidade do shopping centers”.
Quanto à direção de fotografia das cenas escolhidas para esta análise apresentam
em plano geral para as paisagens e em plano médio, primeiro plano e primeiríssimo
plano as pessoas (apresentador Pablo Hundertwasser, repentistas Pinto e Patativa, Lia de
Itamaracá e componentes da ciranda). Sobre a escolha desses planos, importante
observar a afirmação de Carreiro (2021, p. 102) quando indica que “um diretor de
cinema precisa colocar a câmera mais perto daquele detalhe da cena que o espectador
deve prestar mais atenção; quando mais perto a câmera estiver da ação, mais ênfase
dramática essa ação terá”. Nas paisagens, muitas vezes é utilizada a câmera com ângulo
em contraplongée que permite mostrar desde os rios, a arquitetura, a vegetação até as
nuvens. “A seleção dos ângulos de câmera é uma ferramenta poderosa para modular a
intensidade emocional de cada cena” (CARREIRO, 2021, p. 104).
Importante lembrar que quando se trata da cinematografia as questões culturais
estão inerentes, ver Recife Frio é um exercício de comparação entre a imagem
ensolarada da cidade com a absorção de um elemento novo que é a cena acinzentada do
filme, feita tanto para quem conhece a localidade ou imagens desta. Assim, “cada plano,
ângulo ou movimento de câmera escolhido e usado expressa sentidos sobre o que está
sendo filmado. E o espectador, de modo consciente ou inconsciente, absorverá isso”
(ANDRADE, 2013, p. 81).
O aspecto mais singular que evidencia a mudança climática ocorre pelas cores,
em que o cinza é a cor predominante para demonstrar a chuva e o frio na cidade. Em
entrevista a Leonardo Sette, Kleber Mendonça Filho (2014, p. 51) aborda sobre como as
cores foram pensadas para esta obra: “Recife Frio, onde eu evitei sol, céu azul e as cores
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berrantes da nossa cultura”. Visto que esse aspecto da cinematografia foi fundamental
para tratar dos plots pensados no roteiro, a baixa temperatura de cor é predominante em
toda a obra, assim temos ‘o cinza de Recife Frio’. Como indica Machado (1993, p. 3),
“fotografar significa, antes de qualquer outra coisa, construir um enunciado a partir dos
meios oferecidos pelo sistema expressivo invocado - e isso não tem nada a ver com
reprodução do real”. Em que a Recife tropical se torna fria e com pouca luminosidade
na tela para jogar luz nos problemas sociais, econômicos e políticos presentes em vários
centros urbanos.
Lembrando que “a cor possui duas funções: a estética e a narrativa. A segunda é
mais importante. Um filme deve ser, antes de tudo, uma história bem contada”
(CARREIRO, 2021, p. 125) e, neste sentido, o cinza no filme é altamente narrativo,
colabora para evidenciar os aspectos abordados, visto que o frio não se coloca apenas
pelo frio, mas pelas condições desiguais da população e arquitetura da cidade. Visto que
“a cor tem grande apelo racional e emocional. [...] A escolha das cores influencia a
mensagem que se quer transmitir sobre o objeto ou personagem” (MOLETTA, 2009, p.
76).
Entre os estilos de um iluminar um cenário, identificamos que Recife Frio se
encaixa na categoria do expressionismo que quebra a ilusão do realismo, Carreiro
(2021, p. 124) explica que “quando utiliza uma iluminação expressionista, o fotógrafo
estiliza as imagens buscando fugir da impressão de realismo. A sensação é de um
universo onírico, diferente do nosso plano de realidade”. Nesse caso há uma diferença
específica da imagem da cidade de Recife como uma cidade tropical, ou seja,
ensolarada e cores saturadas para as cenas do filme que a luminosidade é difusa.
“Muitas vezes esse efeito é obtido manipulando-se as cores [...] ou eliminando as luzes
atenuantes, dando preferência às sombras e áreas escuras da imagem através do
deslocamento da luz principal para as laterais da cena” (CARREIRO, 2021, p. 124).
Retomando a cor do filme, é interessante pontuar outro falso documentário
intitulado Vidas Cinzas, com roteiro, produção e direção de Leonardo Martinelli,
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lançado em 2017, que trata sobre a crise política e econômica brasileira e aborda a
cidade do Rio de Janeiro em preto e branco pois o governo corta as cores. Assim, em
quase toda a obra há os tons de cinza para mostrar elementos naturais e culturais, além
de depoimentos de artistas, políticos, cineastas, jornalistas para discutir tal questão17.
Nesta obra, observamos sobretudo a questão do simbolismo das cores em termos
emocionais. “A cor tem funções simbólicas específicas: são carregadas de conceitos e
nos dizem muito dependendo do contexto em que estão inseridas” (MOLETTA, 2009,
p. 75). Em mais uma obra a cinematografia constrói a imagem e se coloca a serviço para
discutir os problemas sociais. De certo ponto de vista é o que assinala Machado ao
discutir os paradigmas de construção de imagens quanto ao processamento analógico e
digital.

A conclusão provisória que podemos arriscar extrair dos dados com os
quais podemos contar hoje é mais ou menos a seguinte: por mais
predatória que seja a intervenção da eletrônica no terreno da
fotografia, ela produz também alguns resultados positivos a médio
prazo, que poderíamos caracterizar como sendo, de um lado, a
incrementação dos recursos expressivos da fotografia e, de outro, e
principalmente, a demolição definitiva e possivelmente irreversível do
mito da objetividade fotográfica, sobre o qual se fundam as teorias
ingênuas da fotografia como signo da verdade ou como reprodução do
real (MACHADO, 1993, p. 3).

Assim, a construção de imagens, pela direção de fotografia, que torna possível
contar a história de Recife Frio, sem tal elemento não poderia elaborar esta narrativa. A
elaboração da direção de fotografia revela que a imagem é uma invenção, neste caso em
especial é uma ironia.

17

O curta metragem está disponível no
https://www.youtube.com/watch?v=wGp26Hzoga4
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Canal
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Considerações Finais: Recife, da chuva à neve
O frio cinematográfico de Recife, através das paisagens em cinza e azul, indica
uma das funções do cinema fazer refletir. Prysthon (2017, p. 15) nos alerta sobre os
filmes pernambucanos em que “eles demonstram o quanto as paisagens nos impelem a
ver distintamente nossos próprios espaços e nos fazem repensar nosso lugar no mundo”.
Recife Frio aborda a desigualdade social e o crescimento desordenado e desumano da
cidade. O filme faz uma crítica social e cultural ao demonstrar tais problemas, sobretudo
presente nas grandes cidades.
Se as explicações acerca do fenômeno climático não dão conta de elucidá-los, é
através das consequências que o frio trouxe que são evidenciados os problemas,
sobretudo na fala dos moradores em suas diversas opiniões e classes sociais, pois
apresenta desde pessoas que estão numa praça ao ar livre (na Praça do Derby) até os
moradores de classe alta dentro de seu apartamento (em Boa Viagem).
Quanto à forma inova nos múltiplos gêneros encontrados na obra que vai do
falso documentário que traz imagens que representam terem sido feitas de forma
amadora, filmagens nas ruas, passagens do repórter e entrevistas. Para além do gênero,
ao analisar a cinematografia, das cenas selecionadas, observa-se em muitos planos
gerais para mostrar as vistas da cidade e tons de cinza, pelas nuvens e chuvas
característicos de ambiente que recebem uma forte frente fria, o que nos faz questionar
qual é a imagem do frio para além dos estereótipos do vento, do vazio e da neve.
O elemento climático é o dispositivo que Mendonça Filho escolheu para chamar
a atenção de problemas urbanos complexos, a neve na última cena, mesmo após o raio
de sol que aparece na Ilha de Itamaracá na cena anterior, indica que mesmo que o sol
volte a brilhar os problemas sociais permanecem e é necessário coragem e união das
pessoas para enfrentá-los e tentar resolvê-los.
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O “estrangeirismo” na formação da cinematografia brasileira18
Aline de Caldas COSTA19

Resumo
Esse ensaio aborda a presença e a contribuição da mão de obra estrangeira na formação
da cinematografia no Brasil. Toma algumas experiências das trajetórias de César
Charlone e Uli Burtin como exemplos do “estrangeirismo” na criação de estilos
cinematográficos brasileiros. Comenta o uso de recursos técnicos na direção de
fotografia em favor de uma estética que não se volta apenas para o belo, como ocorre na
publicidade, mas para a criação de imagens cinematográficas independentes que
levaram à exportação de mão de obra do Brasil para outros países.

Palavras-chave: Direção de fotografia; Estilo; Cinematografia brasileira.

Foi em uma roda de conversa entre membros do grupo de pesquisa que surgiu a
proposta de abordar o tema “cinematografia brasileira”. Na ocasião, pensei de imediato
no trabalho de César Charlone. Gosto imensamente da fotografia de Charlone, em
especial das cores e texturas das imagens dos filmes Cidade de Deus (2002), O
jardineiro fiel (The Constant Gardener, 2005) e Ensaio sobre a cegueira (Blindness,
2008), dirigidos por Fernando Meirelles. As luzes marcantes em cenas externas, muitas
vezes expressivamente estouradas, as cores que sustentam atmosferas específicas em
cenas internas e a genialidade autodidata do fotógrafo sempre me encantaram,
conformando uma fonte de exemplo sempre presente nas aulas de Linguagem
audiovisual.
Outro nome que me ocorreu foi o do diretor de fotografia Ulrich Burtin, também
conhecido como Uli Burtin. Gosto das baixas temperaturas de cor de Lisbela e o
prisioneiro (2005) na construção de uma luz bastante associada, na prática da direção de
18
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fotografia, a uma atmosfera interiorana do Nordeste brasileiro. Admiro os jogos de
sombras, penumbras e luzes (às vezes, cores) lançadas sobre os rostos das personagens
em Meu nome não é Johnny (2007) de acordo com as diferentes fases da vida de cada
personagem envolvido na trama. Mas destaco em específico a lembrança do filme
Reflexões de um liquidificador (KLOTZEL, 2010), do qual me chama atenção o ponto
de vista do filme, muitas vezes ocupado pelo objeto de moer que pensa e interage com a
personagem Elvira. O uso de planos em ângulos inclinados – ou oblíquos, nas palavras
de Joseph Mascelli (2010) –, leva o espectador a ver o “mundo” sob a perspectiva do
liquidificador. Também destaco as luzes amareladas, envoltas em tons envelhecidos de
amarelos, marrons e verdes, criando uma atmosfera de época, escassez e obscuridade
que permeiam a narrativa.
Minutos depois de levantar esses nomes, me ocorreu que ambos diretores de
fotografia não são brasileiros. Charlone é uruguaio e Burtin é austríaco. Charlone
estudou na Escola Superior de Cinema São Luiz, em São Paulo, e se aperfeiçoou na
Europa, iniciando uma pós-graduação na Polônia e praticando fotografia na Suécia;
Burtin estudou Fotografia, Física e Química na Alemanha, tendo iniciado sua carreira
profissional com cinematografia no mesmo país.
Temendo ver o objeto da discussão sob uma ótica purista, ponderei afinal sobre
a dimensão do desafio posto naquela roda de conversa: a cinematografia brasileira é
fruto de iniciativas nacionais construídas com diversas contribuições internacionais. É
uma área impulsionada pela chegada de uma mão de obra com diferentes
nacionalidades, com formações heterogêneas, que aqui encontraram espaço para
desenvolver sua atuação profissional. É, portanto, também uma atividade criativa
bastante diversificada quando se observa a questão do estilo.
Me lembrei que esses trânsitos de trabalhadores não são um “privilégio” da
cinematografia brasileira. Na história do cinema mundial, muitos fotógrafos fizeram
portfólio na Europa e migraram para os Estados Unidos. David Bordwel e Kristin
Thompson (2012) narram que o Oeste americano tinha vastos espaços naturais pouco
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habitados, permitindo gravar filmes sem o inconveniente de interferir ou sofrer
interferências da rotina urbana. Esse local apresentava clima seco e ensolarado durante
quase todo o ano, reduzindo o impacto das variações climáticas ao longo das estações
nas filmagens. Hollywood se consolidou com espaço de produções cinematográficas
com ampla distribuição internacional.
Do mesmo modo que a Europa forneceu mão de obra qualificada à América do
Norte, ambos continentes forneceram mão de obra da área de fotografia para o Brasil.
Cabe aqui uma menção à Companhia Cinematográfica Vera Cruz que, por
recomendação de Alberto Cavalcanti, artista com experiência adquirida no mercado
inglês de cinema, “importou” um sem número de técnicos estrangeiros para compor um
nicho trabalhador para o cinema brasileiro. Seu sucessor, Fernando de Barros, de
nacionalidade portuguesa e envolvimento com o cinema produzido em terras cariocas,
fez a companhia deslanchar, distribuindo as produções nacionais da empresa em
parceria com a americana Columbia Pictures, vencendo premiações importantes em
festivais internacionais. Durante os cinco anos de atividade da Vera Cruz – 1949 a 1954
–, o slogan “Do planalto abençoado para as telas do mundo” foi uma constante no
Brasil.
O Brasil se tornou um campo favorável aos imigrantes que buscavam
oportunidades para desenvolver um trabalho mais independente com cinematografia. Os
mercados de trabalho europeu e americano já tinham conformado seus nichos, esquemas
de produção, estilos específicos, predileções de gêneros cinematográficos e modos de
distribuição. O Brasil, por sua vez, ainda era um lugar onde o campo ainda estava em
construção, com espaço para pioneirismos em áreas diversas da carreira com cinema.
Tornou-se comum entre diretores de fotografia radicados no Brasil aceitar trabalhos no
campo publicitário para financiar os projetos autorais em cinema. As vagas, as
oportunidades de estudo e de realização audiovisual, a liberdade criativa fizeram do
nosso país um campo propício para quem almejava desenvolver estilos fotográficos
próprios.
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Formou-se um “vai e vem” de mão de obra de produção cinematográfica (e
cultural como um todo), uma vez que muitos profissionais, brasileiros ou estrangeiros,
atuantes no país, aceitaram trabalhar em outros continentes.
Um exemplo é o próprio César Charlone. Seu método de criação fotográfica se
baseia na apreciação continuada de referências visuais da história da arte, imagens
estáticas de pinturas e fotografias. Na ocasião do filme Cidade de Deus (2002), sua
inspiração maior veio das cores e luzes do pintor Francisco de Goya e do artista Miguel
Rio Branco, ambos espanhóis. Quando lançado no exterior, o estilo fotográfico que
Charlone construiu no Brasil lhes rendeu convites para trabalhar com Tony Scott no
filme Homem em fúria (Men in Fire, 2004) e com Spike Lee no filme Código das ruas
(Sucker Free City, 2004). Cidade de Deus foi indicado ao prêmio de melhor fotografia
no Oscar de 2004.
Chamo atenção, ainda sobre o estilo fotográfico de Charlone, para o processo
criativo que permeia seu modo de fotografar. Na ocasião do projeto de adaptação do
livro Ensaio sobre a cegueira, de José Saramago (1995) - uma produção entre Japão,
Brasil e Canadá -, Charlone não encontrou no roteiro escrito por Don McKellaros os
elementos visuais de que necessitava para construir um conceito fotográfico para o
filme. A ideia inicial de Charlone era fazer um filme com predominância de escuridão característica da cegueira no senso comum.
Todavia, essa referência visual não o satisfez. Partindo desse incômodo, decidiu
recorrer ao livro que inspirava aquele projeto de adaptação literária para o cinema.
Quando se deparou com a frase “a cegueira é um mar de leite”, Charlone encontrou a
referência ideal: as imagens devem ser claras, superexpostas, com diafragma aberto e
um balanço de branco que favoreça a comunicação desse conceito.
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Figura 1 – Cena do filme Ensaio sobre a cegueira (2008), fotografado por César Charlone.

Fonte: Frame extraído do filme Ensaio sobre a cegueira (MEIRELES, 2008)

Sabendo tratar-se de um filme sobre a visão, “sobre ver ou não ver”
(CHARLONE, 2020), ele optou por um aspecto mais amplo possível para a época,
apresentando ao espectador um enquadramento monumental, cheio de informações
visuais.
Trazendo Uli Burtin para essa discussão, destaco sua defesa por um cinema
liberto das referências e práticas mais usuais da linguagem da publicidade. Burtin tem
uma carreira bastante multifacetada: foi fotógrafo de cinema ainda na Alemanha, mas
também trabalhou em países da África e do Oriente médio; sua vinda para a América do
Sul o colocou à frente de projetos para TV, tendo também realizado a cinematografia de
vários documentários para canais internacionais; teve larga atuação com filmes
publicitários e videoclipes. O que destaco em seu trabalho com filmes de ficção é sua
rebeldia a respeito da beleza. “Acho que no Brasil, nós somos todos um pouco
‘estragados’ pela publicidade. Nós, os fotógrafos, ficamos muito preocupados em
fotografar a beleza, mas às vezes é preciso ‘fotografar feio’ mesmo. Há ótimos filmes
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no Brasil, mas em termos de cinematografia ainda temos um vício enorme da linguagem
publicitária” (BURTIN, 2009). Para Burtin, o belo é a linguagem fundamental da
publicidade, mas o cinema não precisa desse padrão e não deveria, portanto, ser
contaminado por esse olhar.

Figura 2 – Cena do filme Reflexões de um liquidificador (2010), fotografado por Uli Burtin.

Fonte: Frame extraído do filme Reflexões de um liquidificador (KLOTZEL, 2010)

Na imagem acima, Elvira conversa com o liquidificador – seu amigo e
confidente. O cenário envelhecido, cheio de objetos de cozinha também característicos
dos anos 1970, compõem uma “paisagem-estado de alma”, seguindo a expressão de
Marcel Martin (2007, p. 79) a respeito de cenários impressionistas, os quais costumam
antecipar e ilustrar em sua aparência os conflitos vividos pelos personagens. Tanto o
liquidificador quanto Elvira combinam com esse conceito visual de que a passagem do
tempo e o consequente envelhecimento não justificam o “descarte”. O liquidificador,
quando quebrado, foi reparado; Elvira, quando traída pelo marido, fez reparação à quase
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efetiva troca por uma namorada mais jovem. Para realizar esse aspecto, Burtin optou
por uma imagem bastante granulada, resultado do aumento da sensibilidade ao subir o
número do ISO e do uso predominante da luz natural que adentrava à residência.
Também é presente um balanço de branco que deixa a atmosfera da luz ambiente e todo
o cenário interno com um leve tom amarelado, característico de superfícies plásticas ou
cerâmicas envelhecidas.
Encerro essas reflexões sem qualquer pretensão de encerrar o assunto, mas certa
de que a cinematografia brasileira não pode jamais ser observada sob uma perspectiva
estritamente nacionalista nem territorialista. Ao contrário, a cinematografia no Brasil se
forja com a participação do que chamo “fenômeno do estrangeirismo”: o conjunto de
trânsitos, estudos, trocas, experiências e inspirações de forças criativas provenientes de
um sem número de territórios, gerando variados estilos fílmicos brasileiros. Ao fim, o
resultado desses variados encontros e posicionamentos é uma cinematografia que não
remete ao estrangeiro e que não demanda uma inspiração estritamente nacional, algo
como “nem isto, nem aquilo”, um fenômeno que não aceita classificação pois vem do
campo da arte e se volta ao campo da cultura, com toda a sua complexidade e
movimento de autotransformação contínuo.
César Charlone e Uli Burtin são sócios eméritos da Associação Brasileira de
Cinematografia (ABC).
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20 anos de Tônica dominante: reflexões a partir de uma fotografia
histórica20
Marina Cavalcanti TEDESCO21

Resumo
Em 2000, estreou no Montreal World Film Festival o filme brasileiro Tônica
dominante. Dirigido por Lina Chamie, trazia pela primeira vez na história do cinema
brasileiro uma mulher fotografando sozinha um longa-metragem de ficção. A pioneira
foi Kátia Coelho, e, desde então, filme e fotógrafa são sempre citados nos estudos sobre
mulheres na direção de fotografia no Brasil. Por um lado, essa referência obrigatória é
muito importante. Por outro, ser um marco fez com que a imensa maioria das
aproximações a Tônica dominante tenha ocorrido a partir de um viés de gênero, e não
da materialidade do filme. Nesta comunicação, iremos nos dedicar a outra dimensão
também histórica – mas não suficientemente estudada – de tal produção: sua fotografia.

Palavras-chave: Direção de fotografia; Mulheres; Cinema brasileiro; Tônica
dominante.

No início do segundo semestre de 2000, Tônica dominante, o primeiro longametragem da diretora Lina Chamie, estreava no Montreal World Film Festival. Era o
fim de uma longa e tortuosa jornada. Para além das dificuldades enfrentadas por
qualquer produção nacional que tenha começado a rodar em 1996, quando o cinema
brasileiro recém começava a se reestruturar após o fim da Embrafilme, as filmagens
tiveram que ser interrompidas por três anos devido a um gravíssimo acidente com o
protagonista.
Em 12 de junho de 2001, após ter passado por outros festivais importantes, como
o 33º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, o filme teve seu pré-lançamento no
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Theatro Municipal de São Paulo, uma de suas principais locações. Três dias depois,
Tônica dominante entrava em cartaz no chamado circuito de arte de algumas das
principais cidades do país.
Sua circulação exitosa nacional e internacional não impediu algumas críticas
nada generosas à ficção. Na Folha de São Paulo, Sérgio Rizzo falou do “didatismo
pretensioso do maestro e [d]as cenas de chanchada das quais participam um assaltante e
uma pianista consagrada” (2001, p. 16). Sobre Lina Chamie, Marcelo Janot perguntou
no Jornal do Brasil: “Pois bem, se Tônica dominante é um filme cheio de defeitos,
como dizer, sem soar falso, que a diretora estreante Lina Chamie tem futuro?” (2001, p.
12), em uma nada surpreendente condenação de uma realizadora baseada no seu filme
de estreia22.
A direção de fotografia do longa-metragem, no entanto, mesmo nas piores
críticas sempre foi citada de forma positiva. Rizzo (2001, p. 16) intitulou sua reflexão
de “Metáfora une música a bela fotografia”, e Janot também a caracterizou como “bela”
(2001, p. 12). Não é um acaso que Kátia Coelho tenha vencido o Prêmio APCA –
Associação Paulista dos Críticos de Arte de Melhor Fotografia (2001) e ficado em
segundo lugar na categoria melhor fotografia do Kodak Vision Award por seu trabalho.
Apesar disso, até agora a produção não recebeu atenção dos emergentes estudos
sobre direção de fotografia no Brasil, aparecendo apenas como um marco por ter sido a
primeira vez que uma mulher fotografou um longa-metragem de ficção nacional que
chegou às salas de cinema e não era em episódios (ou seja, a primeira vez que uma
mulher ficou inteiramente responsável pela captação da imagem do produto
cinematográfico mais valorizado naquele momento – o longa-metragem de ficção).
Defendemos que Tônica Dominante é, sim, um marco na luta das mulheres por
oportunidades iguais no cinema brasileiro, e precisa ser assim apresentado. Ao mesmo

22

É impossível não lembrarmos, aqui, de uma das críticas recebidas por Cléo de Verberena, primeira
cineasta mulher brasileira: “[...] embora notássemos erros na direção de cena, não nos cabe condená-la.
Poderemos dizer-lhe, isso sim, que foi ousada. Ao mesmo tempo aconselhamo-la a não repetir a façanha”
(Stopinsky apud Araújo, 2017, p. 21).
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tempo, queremos afirmar a importância e a força das imagens construídas por Kátia
Coelho, mais conhecida como Katinha, em tal obra.
O criar e o fazer fotográfico em Tônica dominante
Para apresentarmos Tônica dominante, iremos nos valer o máximo possível de
trechos de entrevistas com a diretora Lina Chamie e a diretora de fotografia Kátia
Coelho, posto que consideramos um gesto político fundamental trazer à luz a palavra de
mulheres. As mulheres do audiovisual brasileiro, além de terem sido pouco ouvidas ao
longo do tempo, muitas vezes foram convocadas a falar apenas sobre suas experiências
como mulheres em ambientes ocupados majoritariamente por homens, e não sobre seus
processos criativos.
Fortemente influenciada em diferentes momentos da sua formação por obras que
não estão baseadas na palavra, como Fantasia (vários diretores, Estados Unidos, 1940)
e 2001: Uma Odisseia no Espaço (Stanley Kubrick, Estados Unidos, 1968), Lina opta,
no seu primeiro longa-metragem, por “uma aposta nesse diálogo, entre música/som e
imagem, portanto montagem, ritmo, sensação, contemplação. Uma experiência
sensorial, que pra mim define cinema” (CHAMIE, 2021).
Nas palavras de Katinha, “o Tônica Dominante, ele é um filme sem palavras,
então ele é um filme que se baseia na imagem pra narrar a história. Na imagem e na
música. [...] O roteiro era super abstrato, super abstrato. [...] Era um roteiro muito
abstrato e baseado nas cores” (COELHO, 2020).
A DF pode falar com propriedade tanto do roteiro quanto do processo criativo
fotográfico, posto que participou do processo todo.

Eu estava no projeto desde o início. Eu não entrei com o projeto já
começado. Porque eu conheci a Lina um tempo antes, né? E comecei a
fotografar praticamente quando ela começou a dirigir. E aí nós
fizemos curtas, coisas pro festival do minuto. Então, assim, eu sempre
estive no projeto, sempre acompanhei toda a história do filme. Eu
entrei no projeto lendo já o roteiro desde o início, trocando ideias com
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ela. [...] Foi muito legal porque a gente pensava muito juntas
(COELHO, 2021).

As cores no roteiro, às quais Katinha se refere, participam de

três23 dias na vida de um musicista, de um clarinetista. [...] O primeiro
dia era um dia difícil na vida dele [...] E era um dia melancólico, né?
Então a gente trabalhou muito com tons azulados. Isso estava no
roteiro. A questão das cores estava no roteiro. E no segundo dia ele,
ele passava por situações mais surrealistas, e o vermelho foi escolhido
como cor dominante. [...] E toda arte, figurino e a fotografia
trabalharam muito juntas, fizemos muitos testes filmados. Pra escolher
os vermelhos, pra escolher os azuis. Os amarelos não que os amarelos
já eram mais pro dourado e tal. Mas os vermelhos e os azuis tiveram
muitos testes (COELHO, 2020).

O amarelo-dourado é a cor desde o roteiro do terceiro dia/movimento, quando o
protagonista supera todas as adversidades e finalmente é ouvido, visto, e sorri. Sobre o
conceito cromático dos três movimentos do longa-metragem, Lina relata que

vem da minha experiência com a música, eu vou te dizer de onde vem
especificamente. Uma exposição que eu vi no Guggenheim
[Museum], quando eu morava em Nova Iorque, do [Wassily]
Kandinsky com o [Alexander] Scriabin, que era “The Yellow Sound”,
é uma ópera que eles fizeram. [...] Mas [Scriabin] é um compositor
que foi bastante questionado, até considerado um pouco charlatão,
principalmente nesse momento em que ele com o Kandinsky
pensaram, e houve uma exposição no Guggenheim que eu vi, essa
relação da cor, da imagem, com o som. Que é o estudo da sinestesia,
de que certos sons, certos timbres, tanto o timbre como a nota, enfim,
que a nossa recepção neurológica do som evoca cores (CHAMIE,
2021).

23

Como uma sonata, Tônica dominante é dividido em três movimentos, cada um correspondendo a uma
cor.
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Outra referência destacada pela cineasta “é um filme que eu adoro, que é o
Exterminador do Futuro, que eu vi em 70mm [...]. O dois, né? [...] E o Exterminador 2
é genial [...] E o filme inteiro era azul. Eu me lembro, eu fiquei, aquele 70mm, aquele
azul. Fria a pele, azul. Era a referência do Tônica” (CHAMIE, 2021).
Não obstante,

A gente escolheu, eu, a Lina e a Mara, Ana Mara Abreu, diretora de
arte, que, mesmo as cores sendo dominantes nos episódios, elas não
seriam cores que tingiriam o ambiente, e sim estariam presentes de
uma forma sutil, mas perceptível. Seria um pouco mais que sutil, mas
não seria O Exterminador do Futuro, por exemplo. Não seria uma
noite tão azulada quanto é o cinema americano (COELHO, 2021).

Em linhas gerais, podemos afirmar que esse processo criativo e colaborativo
entre mulheres resultou em uma decupagem e em uma fotografia virtuosas. Para além
do trabalho com as cores, destacam-se uma grande preocupação com a composição do
quadro e elaborados movimentos de câmera, tanto em planos mais abertos quanto nos
planos-detalhe.
Katinha considera a fotografia de Tônica dominante “muito clássica”
(COELHO, 2020). Ao fazer tal afirmação, a cineasta se refere ao parque de iluminação
utilizado (que, embora não fosse grande, contava com refletores HMI de 1.200w, com
fresnéis de lâmpadas Tungstênio acompanhados de quimeras e, em alguns momentos,
com refletores mais robustos, de 5.000w), ao extensivo uso de travellings e gruas e a
própria escolha do negativo, uma emulsão Kodak de ISO 100.

A minha escolha tinha uma lógica, pra mim, que eu queria que o filme
todo tivesse um grão fino. Eu não pensava, e nem penso, o negativo
como uma questão só de sensibilidade à luz, mas como uma
linguagem também, né? Porque o grão faz parte totalmente da
linguagem cinematográfica. E eu queria que as cores do Tônica
Dominante fossem vivas. E um negativo com uma menor tinha mais
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essa característica de manter as cores mais contrastadas entre si. E o
filme é um filme que fala sobre as cores, que as histórias são
delimitadas pelas cores desde o roteiro. Então foi por isso a escolha
(COELHO).

Podemos, ainda, considerar clássica a fotografia de Tônica Dominante a partir
da definição de Fabrice Revault D’Allones (1991, p. 29-33) para iluminação clássica.
Segundo o autor, a iluminação cinematográfica precisa possuir três características para
poder ser considerada clássica (o que, defendemos, pode ser expandido para a fotografia
cinematográfica como um todo): 1) dramatização; 2) hierarquização; e 3) visibilidade. A
dramatização consiste em trabalhar a luz de forma que ela seja “expressiva, retórica:
dramatizada, psicologizada, metaforizada e eletiva. Que participe de um sentimento e de
um sentido pleno e transparente (óbvio), ao contrário do mundo... Luz conotada,
codificada” (D’ALLONNES, 1991, p. 7). A hierarquização diz respeito às prioridades
que devem ser respeitadas pelo fotógrafo no momento de iluminar o set (que
atores/atrizes são mais importantes que as/os demais, por exemplo). Por fim, o princípio
da visibilidade é a exigência de que mesmo os mais irrelevantes detalhes e as partes do
cenário mais distantes da câmera possam ser vistos com clareza pelo espectador –
exceto quando a narrativa demanda o contrário.
Após essas considerações de caráter mais geral, as quais acrescentamos que o
longa-metragem foi filmado com uma câmera Arriflex BL Evolution e com objetivas
Zeiss Standard T/2.1, voltaremos nossas atenções para duas sequências específicas, a
fim de verificarmos como o processo criativo colaborativo estudado se plasmou nas
imagens no que tange a fotografia. Escolhemos, para análise, segmentos importantes
tanto para a narrativa quanto para a fotografia, e bastante diferentes entre si.
O primeiro corresponde a uma longa caminhada do protagonista pelo centro
vazio de São Paulo em direção ao Theatro Municipal da cidade, que tem início pouco
depois de terminarmos de ouvir um poema que diz:
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o que podemos, não podemos de uma hora para outra. O que
sofremos, revolvemos num pântano de lama, escama e gelo. Nem
mesmo nessa hora de escama, lama e medo, temos barro ou pedra. O
sentimento molha a asa nesse lodo e nessa erva. Conheço a sua selva.
Não cortes os fios dos teus nervos por teus erros, e pelos erros deste
desterro. Não somos um, mas serás todos sofrendo o mesmo medo, o
mesmo pântano, com outro espanto de escama e pedra, num outro
pântano de barro e treva. O que podemos não podemos de uma hora
para outra24.

A princípio vemos, filmado com câmera fixa, um cruzamento. As duas ruas
estão na sombra, com exceção de uma estreita faixa de luz solar incidindo diretamente
no asfalto. Lentamente, o ator Fernando Alves Pinto se faz cada vez mais presente no
quadro. Primeiro, ele anda ao fundo, em uma calçada com sombras muito densas. Pouco
depois, atravessa a Rua Sete de Abril e chega a Rua Coronel Xavier de Toledo, ficando
no centro do enquadramento. A câmera, de forma lenta, começa a se mover para
acompanhá-lo. Com uma grua, é elevada e posicionada atrás do ator, que se afasta,
enquanto o quadro corrige para mostrar o fundo da rua, onde está o sol. O personagem
principal segue se deslocando até ficar bem distante, pequeno devido à perspectiva, e
atingir a zona onde, novamente, a luz solar é dura e direta.

Figuras 1, 2 e 3 – Cena de Tônica dominante em que o protagonista caminha no centro de São Paulo.

24

Poema “Um e Todos”, de Mário Chamie, declamado em Tônica dominante.
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Fonte: frames extraídos do filme Tônica dominante

O personagem interpretado por Fernando Alves Pinto havia participado, como
responsável por virar as páginas da partitura para uma pianista, de um concerto
traumático no dia anterior. Por isso, apesar de não pertencer ao dia/movimento azul do
filme, a temperatura de cor é alta e o azul é a cor predominante nesse longo plano
sequência de dois minutos e meio.

Eu filmei todo o Tônica dominante sem o filtro de correção [da luz
daylight para o filme tungstênio] poque eu queria forçar um pouco a
cor na cópia final mesmo. Porque eu tinha assistido Greystoke [...] e
tinha gostado muito da imagem do filme. E quando eu li na American
Cinematographer que o diretor de fotografia optou por não usar filtro
de correção pra que as sombras sempre tivessem uma característica
azulada, que tivessem adicionado um tonzinho no que seria o preto, eu
achei interessante também isso ser usado no Tônica Dominante.
Mesmo que seja algo completamente sutil, a cor mesmo do filme, ela
foi muito feita na marcação de luz, no laboratório (COELHO, 2021).

Tanto Lina quanto Katinha falaram da tensão desse momento da filmagem. A
região que ele precisava ser rodado é muito movimentada, mesmo cedo e aos domingos,
o que exigiu um grande esforço de produção para impedir a entrada de pessoas e carros
em cena. Além disso, a captação precisava ocorrer em um horário determinado em
função da posição do sol e sua insciência no asfalto. Para completar a complexidade
técnica e logística, era preciso que a movimentação do ator e da câmera estive em
sincronia, e cada retake consumiria outro rolo de negativo 35mm.
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É preciso lembrar, também, da importância narrativa deste plano-sequência. É a
partir dele que terá início o dia/movimento dourado. O protagonista ainda viverá uma
situação um pouco tensa durante o ensaio da orquestra, mas a seguir conseguirá
reconhecimento, primeiro do maestro e depois da violinista vivida por Vera
Zimmermann, com quem tem uma relação que o filme não explica.
Portanto, era fundamental conseguir a combinação perfeita entre produção,
atuação, direção, direção de fotografia e direção de arte. O objetivo foi cumprido com
tamanho êxito que uma fotografia still de tal segmento foi a imagem escolhida para
ilustrar o convite para a estreia de Tônica dominante antes do longa-metragem entrar no
circuito exibidor.
A segunda sequência que selecionamos para análise tem início logo após o
personagem principal tentar falar, sem sucesso, com a instrumentista interpretada por
Vera Zimmermann, e uma cartela na qual se lê: “o acaso ataca”. Plano frontal da
escadaria do Theatro Municipal de São Paulo. Como afirmado anteriormente, a emulsão
era a mesma. “Mesmo em locações grandes [e que, portanto, exigem mais luz], como o
Theatro Municipal, eu optei por usar um negativo de ISO 100” (COELHO, 2021).
Sobre a iluminação do começo do segmento, Kátia Coelho explica: “as luzes diegéticas
ficaram ligadas, tinham sim refletores que faziam uma, tipo uma luz principal suave,
rebatida, e com uns Mini Bruts também, né? Não é um filme de alto orçamento. Era
assim pouca luz, luz tungstênio, sem filtro”. A ausência de filtro e a baixa temperatura
das fontes de luz (diegéticas ou não) vão ao encontro da cor do terceiro dia/movimento,
o amarelo-dourado.
O maestro começa a subir a escadaria e, na bifurcação dela, segue pela esquerda.
Nesse momento, Fernando Alves Pinto surge na bifurcação e sobe a escada à sua direita.
Através de um corte, este ator fica frontal e o maestro, de costas e afastado da câmera. A
câmera, até então fixa, corrige o quadro verticalmente, ao mesmo tempo que faz uma
panorâmica, o que permite enxergar o protagonista entrando em uma sala. Na sala,
localizada ao fundo do quadro, há um feixe de luz proveniente de uma janela, o qual se
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torna bastante visível em decorrência do uso de fumaça. “A ideia da fumaça era
justamente para o contraluz, ter um raio sobre o personagem um raio dourado. Tinha um
refletor 5.000 lá fora, tungstênio. Só isso. É sempre, eu uso pouca luz. Tem
preenchimento também, lógico” (COELHO, 2021).
Figuras 4 e 5 – Cena de Tônica dominante com o protagonista no Theatro Municipal.

Fonte: frames extraídos do filme Tônica dominante

No próximo plano, a câmera já está dentro da sala, ainda vazia. A luz entra por
todas as janelas, e entre elas se destaca a de onde vem o raio luminoso. O personagem
principal entra pelo canto direito, atravessa o quadro, pega uma cadeira e a coloca no
centro do espaço. Com uma montagem que alterna planos de Fernando Alves Pinto e do
maestro, vemos o clarinetista montando seu instrumento e, depois, tocando-o. Em um
primeiro plano lateral, levemente plongée, o ator é banhado pela luz dourada que entra
da janela, se materializa na fumaça e serve de contraluz, conforme apontado por
Katinha. Uma luz difusa (o preenchimento), também de baixa temperatura de cor,
permite que vejamos com detalhes a face virada para nós, ainda que, como ocorre
muitas vezes, o contraluz seja mais forte.
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Figuras 6 e 7 – Cena de Tônica dominante com o protagonista ensaiando no Theatro Municipal.

Fonte: frames extraídos do filme Tônica dominante

O impacto de ouvir o clarinetista tocar pela primeira vez e os sons produzidos
através do instrumento, somado ao amarelo-dourado da iluminação (seja no raio de luz,
seja na luz de preenchimento), aos enquadramentos e ao negativo utilizado, trazem ao
público paz e esperança no êxito da jornada deste herói – sensações estimuladas
também pela reação do maestro à execução do músico, acompanhada através da
montagem paralela.

Considerações finais
Partimos, nesta investigação, da premissa que uma pesquisa mais aprofundada
sobre diferentes questões suscitadas por Tônica dominante poderia trazer contribuições
importantes para o emergente campo dos estudos em direção de fotografia no Brasil.
Esperamos ter demonstrado, ao longo da comunicação, que nossa suposição estava
correta. Investigar a fotografia do longa-metragem possibilitou trazer à luz um
riquíssimo e pouco conhecido processo criativo e colaborativo entre mulheres – para
além da diretora Lina Chamie e da DF Kátia Coelho, que foram enfatizadas em
decorrência de nosso recorte, a diretora de arte Ana Mara Abreu, a figurinista Marjorie
Gueller, entre outras.
A fotografia do filme se destaca por si só. Nas palavras de Lina,
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não é só a exuberância da fotografia. Mas é uma capacidade, que isso
a Katinha tem, de entender qual é a foto para o filme. [...] Porque se o
filme é delicado, se ele tem essa sacada da música, do silêncio, do não
verbo e tal. Sem essa foto, tudo bem, o som é lindo. A gramática é
interessante. Mas sem a foto, o que é que sobraria, se a gente não
tivesse essa foto da Katinha? (CHAMIE, 2021).

Ao mesmo tempo, ganha novas camadas quando entendemos como, por que e
em que momento do processo de realização fílmica surgiram a granulação fina, as
diferentes temperaturas de cor, os desenhos de luz, os movimentos de câmera, a
predominância de algumas cores, as relações de contraste, etc.
Para concluir, gostaríamos de reafirmar que é fundamental denunciarmos e
debatermos as opressões e as ausências no cinema brasileiro. Não obstante, também
temos que investigar o trabalho de mulheres, pessoas racializadas, LGBTQIA+,
deficientes, entre outras minorias sociais, em suas dimensões processuais, colaborativas
e criativas. As discussões sobre representação e a representatividade têm muito a nos
ensinar, assim como decisões estéticas, técnicas, políticas e estilísticas destas e destes
artistas.
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Elia Suleiman e a distopia humana25
Atílio AVANCINI26

Resumo
O filme It must be heaven (Elia Suleiman, 2019) é o tema deste artigo, cujo objetivo é
analisar para melhor compreender esta obra artística, segundo referencial teórico do
livro L’Analyse des films (1988) de Jacques Aumont e Michel Marie. Este objeto de
estudo evidencia a distopia humana e prenuncia o ponto de transição entre duas épocas
diante da crise mundial da pandemia covid-19. Na direção de fotografia, o olhar da
câmera é o olhar do espectador, que interage com a narrativa visual de modo
contemplativo para ratificar a pequenez de nossos tempos. Suleiman apresenta o mundo
civilizado ocidental, representado por Paris e Nova Iorque, como metáfora do estado da
Palestina: fragmentado, militarizado, oprimido e violento.

Palavras-chave: Estado da Palestina; Cinema de autor; Artista do olhar; Covid-19.

Introdução
O estado da Palestina é fragmentado, reflete a situação atual do Oriente Médio.
E não oferece aos seus refugiados lugar nos estados árabes vizinhos, tampouco são bem
vistos como migrantes mundo afora. Ser palestino é uma, dentre outras razões, para ser
oprimido. O estado da Palestina, fundado em 15 de novembro de 1988, reivindica
soberania sobre os territórios da Cisjordânia e da Faixa de Gaza e designa Jerusalém
Oriental como a sua capital, apesar do centro administrativo estar localizado na cidade
de Ramallah. A língua é árabe, com população de 5 milhões de habitantes (censo de
2016), os palestinos são identificados com a religião islâmica – muçulmana e católica
ortodoxa-romana.
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A comunicação social é censurada, há sectarismo e discriminação contra as
mulheres e a categoria trabalhadora é impedida de organizar-se livremente. Os
governantes e as classes dominantes das sociedades árabes, em eventual conluio com as
grandes potências, interferem constantemente contribuindo para a difícil situação dos
direitos humanos nos países árabes.
O objeto de estudo deste artigo é o filme It must be heaven (Elia Suleiman,
2019). O objetivo da reflexão, portanto, é analisar e interpretar esta obra
cinematográfica que evidencia a distopia humana, prenunciando a crise mundial da
pandemia covid-19. Além disso, Suleiman deixa explícito a necessidade de transformar
o Oriente Médio por meio da criativa resistência artística. Discute-se indiretamente o
direito inalienável dos refugiados palestinos de retornar à terra de onde foram um dia
desalojados. Por isso, o título em português O paraíso deve ser aqui.
Para melhor compreender este objeto fílmico, seguiremos o método de análise
explicitado no livro L’Analyse des films (AUMONT; MARIE, 1988), que considera o
audiovisual como uma obra artística autônoma e suscetível de produzir um texto verbal,
fundando seus significados sobre as estruturas narrativas, os dados visuais-sonoros e os
efeitos particulares sobre o espectador. Esses quatro aspectos de análise são: textual,
narrativo, icônico (visual e sonoro) e psicanalítico.
O filme em cores é um grito silencioso pela liberdade, cidadania e originalidade
artística. De fato, o estado da Palestina retratado priva grande parte de seu povo dos
direitos humanos básicos. Mas não é só, nosso planeta mantem o triste recorde de que,
segundo a ONU, um terço da população mundial vive com até um dólar por dia
(FOLHA DE S. PAULO, 1997).

O personagem Handala no cinema
O diretor Elia Suleiman atua como protagonista do filme. Ele faz lembrar a
postura de Handala, personagem silencioso dos cartuns de Naji al-Ali. Handala sempre
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diz para não se importarem com ele, “estou bem ali no canto, observando, registrando, e
sei exatamente o que vocês estão fazendo” (SACCO, 2011, p. 11). Suleiman e Handala
colocam-se como perscrutadores atentos e imutáveis. Observadores recatados e
silenciosos, procuram mostrar o mundo tal como é, são personagens curiosos que
dispensam a fala. Suas atitudes subversivas evidenciam o planeta em crise tanto no
mundo ocidental da fartura e organização, quanto no mundo oriental do comedimento e
caos. O filme teria sido um prenúncio do lockdown (confinamento social) promovido
pelo vírus da covid-19?
Menção especial do júri no Festival de Cannes 2019, o discurso político do filme
gira em torno da busca pelo humanismo e bom senso, sem recorrer ao explicativo e
didático, sempre contando com a inteligência, o humor e o conhecimento do espectador.

Esta tendência pelo absurdo é bem provável que o cineasta tira de seu
próprio status: palestino em Israel, cristão em terra do estado islâmico,
artista em zona militante. Minoritário, em uma palavra, em todos os
estágios27 (MANDELBAUM, 2019, p.3, tradução nossa).

Realidade ou ficção? Passado, presente ou futuro? O filme é proximidade com o
absurdo e o desencanto, evidenciando a peregrinação do protagonista em três cidades do
mundo: Nazaré, Paris e Nova Iorque. Suleiman retoma a gênese do surgimento dos
registros imagéticos por aparelhos do início do século XIX, ou seja, a partir do
nascimento da fotografia. De fato, o enquadramento da câmera é seus olhos, de autor e
artista, como um tipo de espelho da realidade ou de testemunho e memória. Endosso o
pensamento do escritor moçambicano Mia Couto, que alia o olhar ao silêncio.

Uns nasceram para cantar, outros para dançar, outros nasceram
simplesmente para serem outros. Eu nasci para estar calado. Minha
“Cette appétence pour l’absurdité, il est plus que probable que le cinéaste la tire de son propre statut :
palestinien en Israël, chrétien en terre d’islam, artiste en zone militante. Minoritaire, en un mot, à tous les
étages.”
27
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única vocação é o silêncio. Foi meu pai que me explicou: tenho
inclinação para não falar, um talento para apurar silêncios. Escrevo
bem, silêncios, no plural. Sim, porque não há um único silêncio. E todo
o silêncio é música em estado de gravidez (COUTO, 2009, p. 13).

Na direção de fotografia, o olhar da câmera é o olhar do espectador, que interage
com a narrativa visual de modo contemplativo para ratificar a pequenez de nossos
tempos. Nas diversas situações, há passagens pelo cotidiano urbano dessas três cidades
e, por isso, a imersão do receptor como sujeito é ativa. A câmera trabalha com visões da
janela, seja de um quarto, de uma varanda, de um automóvel ou de um avião. Vale
dizer, que este artigo acadêmico “não se estende à descrição do roteiro, mas se
concentra na compreensão do jogo de metáforas” (AVANCINI, 2012, p. 231). Nesse
sentido, ora a história humana representa essas três cidades, ora essas três cidades
representam a história humana.

Um voyeur nas telas do cinema
Ao não sairmos do ponto de vista narrativo do operador de câmera, como que
agarrados à tela, espreitando com o protagonista – dentre outros, o seu vizinho –, mas
interpretando outras possibilidades daquilo que olhamos. “Tudo é frequentemente uma
questão de nível, ou de ângulo de aproximação. Toda afirmação geral e definitiva nos
parece perigosa, provavelmente falsa” (CARRIÈRE, 1994, p. 21, tradução nossa).
Espiar as ações dos outros é como se todas as práticas cotidianas parecessem
escondidas e secretas. O protagonista interessa-se mais pela vida dos outros do que pela
sua? Somos adoráveis voyeurs, antes mesmo de olharmos para nós mesmos? Exemplo
de montagem cinematográfica, a questão que o filme coloca de forma sutil, mas
objetiva, é esse comportamento de voyeur silencioso, plenamente justificado quando
demonstra a distopia humana, ou seja, a condição da sociedade contemporânea:
enrijecida, prepotente, arrogante, vazia, racista, racionalista, doente, preconceituosa,
machista, autoritária e individualista.
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Na narrativa audiovisual do filme (a diegese), o protagonista tem como meta
vender o longa metragem que assistimos. Por isso viaja sem cessar. Há o encontro com
o ator mexicano Gael Garcia Bernal na sala de espera de uma produtora norteamericana. Gael apresenta o cineasta palestino, que busca negociar seu produto
audiovisual, mas não há qualquer interesse por parte da jovem empresária.
Suleiman parece gostar da aventura, perigo e excitação. Ele vive para ver os
outros nas ruas e simultaneamente vive para ser visto pelos outros – nas telas. Um jogo
de duas mãos. E também uma reflexão sobre o criador, a obra e o espectador, verdadeira
alegoria do cinema, em que cada plano-sequência é um filme isolado do outro. Os
vários films sketchs representam os diferentes olhares da tragicomédia humana, como
um tipo de espetáculo das distorções, principalmente nas tomadas com policiais, que
representam o poder público corrompido. Numa cena, perseguem uma idosa inocente no
metrô parisiense. Noutra, atacam uma jovem alada no Central Park, desconfiando das
intenções oníricas e mágicas de suas asas brancas. Seria por isso que na cena do cartaz
do filme o diretor-protagonista aprece com asas? (figura 1).

90

Figura 1 - Cartaz do filme It must be heaven em que o diretor Elia Suleiman aparece alado.

Fonte: autoria própria, Paris, 11 de fevereiro de 2020.

No roteiro, a charmosa Paris transforma-se numa cidade vazia, mas tensa e
barulhenta pelo desfile de aviões e tanques militares, ou seja, Suleiman aponta
deformações de uma realidade que julgávamos segura e confortável. Apresenta também
outro desfile, as meninas manequins nas ruas a céu aberto, que são modelos
profissionais trajando vestuários ousados a seduzir e a exercer o narcisismo.
A originalidade da obra revela-se na ausência da fala e complexidade da trilha
sonora, que reúne uma série de composições inusitadas. Como aspectos icônicos
sonoros, destacam-se no soundtrack: “Passages” de Ravi Shankar & Philip Glass, “Old
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Ideas” de Leonard Cohen e “Bahlam Maak” de Nagat. Suleiman mostra como a
presunção, a soberba e a intolerância do mundo civilizado fazem com que as pessoas
continuem sem nada perceber ou finjam nada perceber.

Controle da natureza
Metáfora do mundo contemporâneo e da sociedade capitalista, Nova Iorque
mostra-se agressiva, com pessoas armadas até os “dentes” nas ruas e supermercados,
acentuando o medo do alarme soado nos ataques de 11 de setembro de 2001. Sem
qualquer sentimento de justiça ou piedade podem atirar e matar sem condescendência.
O filme é centrado na questão do isolamento social e no delicado equilíbrio
ecológico do planeta, que está sob ameaça permanente e pode irromper catástrofes a
qualquer momento. É por isso que apresenta, no aspecto icônico visual, o arqueamento
fictício das asas do avião em voo. Por que só o protagonista pressente o perigo? A
ameaça parece real, embora desapercebida pela maioria dos passageiros a bordo. De
fato, os passageiros estão serenos e o protagonista passa mal, deslocando-se
cambaleante à toalete da aeronave.
Em outro momento narrativo, um pequeno pássaro adentra o quarto de hotel do
protagonista em Paris. A ave não tem para onde ir, lembrando ao espectador os
sintomas do desequilíbrio da natureza. De fato, o céu está invadido pelos aviões e
helicópteros, o habitat natural dos pássaros. O controle da natureza pelo homem é
simbolicamente representado pelo aspecto icônico visual ao enquadrar o céu tomado
pelos rastros dos combustíveis das aeronaves. Todavia, nesse caso, o ser humano
representado pelo cineasta, ainda domina a natureza e consegue que a ave seja
submetida ao seu poder expulsando-a do quarto. A autocrítica é explícita, o pássaro é o
“estranho no ninho” que incomoda.
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Considerações finais
Nesse momento de crise da democracia em que algumas nações são
confrontadas com o “negacionismo”, o populismo, o autoritarismo, a violência dos
conflitos sociais ou a agressão ao meio ambiente, a obra fílmica pressente e prenuncia
os primeiros dias de fevereiro de 2020, quando um jornalista francês testemunha a vida
cotidiana de Pequim, com seus 21 milhões de habitantes, na primeira quarentena da
epidemia do Coronavírus: “[…] as ruas desertas, a maioria das lojas fechadas, um clima
pesado de desconfiança.”28 (LEMAÎTRE, 2020, p. 17, tradução nossa).
Nessa cidade fantasma, “[…] o ônibus, sempre cheio, circula quase vazio e os
raros passageiros ficam o mais afastado possível um dos outros.”29 (LEMAÎTRE, 2020,
p. 17, tradução nossa). O vírus recém-surgido em Wuhan é o inimigo invisível a ser
enfrentado na China e em todo o planeta. O paraíso deve ser aqui?
Suleiman é flâneur ou voyeurista, cujo sentido apurado de sua aventura é refletir
psicologicamente sobre o que se vê no mundo. Obra puramente cinematográfica, o mais
visual de seus filmes, faz lembrar o clássico Rear window (Alfred Hitchcock, 1954),
todo em preto e branco, um dos mais célebres de toda a filmografia do diretor inglês
Hitchcock (1898-1980), cuja tradução literal seria “janela traseira”. Contemplador das
janelas ou dos terraços, Suleiman vê os vários microcosmos e macrocosmos que se
desenrolam à sua frente, como as ruas e praças das três cidades em dias de verão.

As várias janelas representam as várias visões da comédia do homem, o
espelho de um pequeno universo, o espetáculo das fraquezas humanas,
a baixeza cotidiana... na verdade, todos estamos interligados e a vida de
todos interage com a nossa (BARROSO, 2015, p. 343).

“[…] des rues déserts, la plupart des magasins fermés, un climat lourd de méfiance.”
“[…] le bus, d’habitude bondés, circulent quasi à vide et les rares voyageurs se tiennent le plus loin
possible les uns des autres.”
28
29
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Sabedores de que “[…] a análise é uma atitude comum ao crítico, ao cineasta e a
todo espectador um pouco consciente”30 (AUMONT; MARIE, 1988, p. 8, tradução
nossa), destaca-se o discurso crítico de Suleiman, que envolve aspectos históricos,
antropológicos e sociais. Portanto, argumenta-se de que It must be heaven (Elia
Suleiman, 2019) é instrumento artístico e político para provocar. O filme apresenta o
mundo civilizado ocidental, representado por Paris e Nova Iorque, como metáfora do
estado da Palestina. Ou seja, um mundo fragmentado, militarizado, oprimido e
violento...
Toda a narrativa visual é um caleidoscópio a refletir o desejo humano de
lembrar, ou melhor, de esquecer. Suleiman é considerado um artista do olhar, já que é
assumidamente ator, diretor e produtor cinematográfico. Suleyman ou Süleyman é uma
variante de Suleiman, que significa homem da paz. Se o mundo está irreal, sua
representação é irreal. Mas a busca de seu trabalho audiovisual é pelo sonho mundial da
alteridade, diálogo e paz.
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Quanto tempo tem o tempo: uma análise imagética sobre a dilatação
temporal em O ano passado em Marienbad e Amor à flor da pele31
Natália MÜHLEMBERG32

Quanto tempo tem o tempo?

Um outro mérito surpreendente do cinema é multiplicar e abrandar
imensamente os jogos de perspectiva temporal, levando a inteligência
para uma ginástica que lhe sempre é penosa: passar do absoluto
arraigado à instáveis condicionais. Neste ponto, ainda, esta máquina,
que estica ou condensa a duração, demonstrando a natureza variável
do tempo, que prega a relatividade de todos os parâmetros, parece
promovida de uma espécie de psiquismo. (EPSTEIN, 1983, p. 83)

Muito se questiona sobre a mensurabilidade do tempo, entretanto, antes de
querer mensurá-lo, é preciso aproximar da sua natureza. Um conceito sem definição
única, segundo a Historiografia, dependente inteiramente de variáveis como para qual
sociedade está se dirigindo. Outrossim, notamos a drástica mudança na sociedade
ocidental a partir de um mero objeto - o relógio. A difusão da produção de relógios
(THOMPSON, 1988) se encontra muito bem nas teorias sobre disciplina do operário
(PERROT, 1988). A noção de tempo muda a partir da difusão do relógio no século
XVII - agora a regulamentação do tempo de trabalho passa a operar na lógica das
fábricas.33

31

Trabalho apresentado no MOVI - I Encontro brasileiro de fotografia em movimento, realizado de 30 de
junho a 02 de julho de 2021. Modalidade: ensaio. Este ensaio foi desenvolvido a partir de um trabalho
elaborado para a disciplina Fotografia Cinematográfica ministrada pela professora Andréa Carla Scansani
do curso de graduação em Cinema da UFSC.
32
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33
É notável que a percepção do tempo está diretamente ligada ao sistema de produção vigente em uma
sociedade. O antropólogo marxista Michel Taussig - em diálogo com o historiador Edward Thompson mostra, em sua obra, como a ideia de "tempo de trabalho" é forçada em cima de povos rurais na Colômbia
e na Bolívia através da problematização destes povos. Taussig, a partir das ideias de Marx, argumenta que
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No campo das artes, em específico o do Cinema, a noção de tempo funciona
com outros postulados que se distanciam de categorias cronológicas - o tempo fílmico,
ou seja, aquele da história e não o tempo de manufatura da obra, não necessariamente
segue a noção temporal da sociedade capitalista ocidental, regida pelo relógio.
Trabalhando de forma criativa a diversos níveis e mexendo com as reações e percepções
da psique humana sobre a contemplação imagética e posteriormente com a justaposição
das mesmas, os realizadores procuram surtir as mais variadas sensações em quem as vê.
O cinema é capaz de condensar ou esticar o tempo, evidenciando sua natureza variável
(EPSTEIN, 1983). Para tal efeito, os realizadores cinematográficos utilizam-se de
inúmeras técnicas tanto imagéticas quanto oriundas de escolhas de direção de arte, da
atuação ou da montagem.
Assim, vale ressaltar que com o advento do denominado Cinema Moderno no
pós-guerra, inúmeras das ditas regras estabelecidas pelo cinema clássico hollywoodiano
foram postas em crise com o surgimento de outras escolas cinematográficas como o
neorrealismo italiano e em especial a nouvelle vague francesa. Em especial a noção de
continuidade ou raccord34. No livro Imagem-tempo, o filósofo Gilles Deleuze coloca
em perspectiva a continuidade clássica, afirmando que o cinema dito Moderno
elaborado a partir do que ele denomina “imagem-tempo”, cria diversas possibilidades de
interpretações, ou ainda, várias verdades enquanto a imagem-movimento do cinema
clássico é ancorada em uma só verdade. Assim, para o autor, a montagem dos filmes
categorizados como “imagem-tempo” apresenta planos sem conexão encadeados um
após o outro, frouxos e sem serem derivados de uma noção de estímulo e resposta
(DELEUZE, 1990). Seriam os filmes participantes da “imagem-tempo” aqueles que
contêm insistências em elipses e na duração percebida, e não vivida como se observa

a implementação de um sistema de produção afeta toda a sociedade, inclusive a percepção de tempo dela.
Por meio de uma objetividade fantasmagórica, o capitalismo faz com que uma forma específica e
socialmente construída de perceber o tempo - especialmente o tempo de trabalho - seja vista como a
forma "natural" de passagem do tempo. (TAUSSIG, 2010)
34
Ao decorrer do ensaio, busco me referir ao conceito alternando entre essas duas nomenclaturas:
raccord e continuidade.
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em filmes do neorrealismo italiano, Cidadão Kane (Citizen Kane, 1941)35 ou em
Hiroshima, meu amor (Hiroshima, mon amour, 1959)36 - aqui levado a um novo
patamar. Enquanto os filmes da corrente dominante hollywoodiana e o cinema
silencioso seriam aqueles classificados como “imagem-movimento” (BORDWELL,
2013).
Entretanto, a nosso ver, é notório que o cinema Moderno não se desvincula
totalmente do uso do raccord, embora eles venham a ser muito mais temporais do que
aqueles calcados no movimento como os do cinema clássico. Ainda é possível detectar
nos filmes reinvenções, na falta de uma designação melhor, daquilo que nunca
abandonou a dupla fotografia-montagem: a continuidade, artifício crucial para a feitura
de determinados efeitos no espectador. Mas é claro, no regime da “imagem-tempo” essa
dita continuidade é condicionada a um uso mais aberto, uso esse que procuro ao
decorrer deste ensaio investigar.
Outrossim, esse ensaio trabalha em duas linhas de investigação, sendo a
primeira a ideia de um par fotografia-montagem como algo que deve ser pensado e
trabalhado de forma conjunta por meio da decupagem do roteiro, utilizando as teorias de
Noel Bürch no livro Práxis do cinema sobre os tipos de raccord. Já a segunda linha se
debruça em uma análise da direção de fotografia de dois filmes do cânone moderno - O
ano passado em Marienbad (L'année dernière à Marienbad, 1961)37 e Amor à flor da
pele (Faa yeung nin wa, 2000)38 - e como essa dilatação temporal é pensada a nível
imagético e por conseguinte, a nível da montagem. Busco pensar e analisar a
continuidade como consequência do par fotografia-montagem mas também como sua
designação própria dentro da direção de fotografia dos filmes por meio da continuidade

35

CIDADÃO KANE (Citizen Kane). Direção: Orson Welles. Los Angeles: RKO Pictures, 1941, 119min,
pb.
36
HIROSHIMA, MEU AMOR (Hiroshima, mon amour). Direção: Alain Resnais. França, 1959, 90min,
35mm, pb.
37
O ANO PASSADO EM MARIENBAD (L'année dernière à Marienbad). Direção: Alain Resnais.
Paris: Cocinor, 1961, 94 min, 35mm, pb.
38
AMOR À FLOR DA PELE (Faa yeung nin wa). Direção: Wong Kar-Wai. Hong Kong: Jet Tone
Production, Paradis Films, 2000, 98 min, 35mm, color.
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de iluminação, movimento de câmera e afins - e como tudo isso interfere nas emoções e
percepções dos espectadores de ambas películas.

Talvez tenha sido em 1928 ou 1929
“[...] Vou começar dizendo que Marienbad é o último dos grandes filmes neorrealistas.”
(LABARTHE, 1968, p.54, tradução minha)39. Assim afirma André S. Labarthe em seu

artigo na Cahiers du Cinéma intitulado Marienbad Year Zero sobre o segundo longametragem do diretor francês Alain Resnais, O ano passado em Marienbad - uma
narrativa fragmentada sobre X (Giorgio Albertazzi), um homem que tenta convencer A
(Delphine Seyrig) de que no ano anterior, neste mesmo hotel luxuoso e decadente,
ambos tiveram um caso romântico e que A teria concordado, no ano seguinte, deixar M
(Sacha Pitoëff), uma espécie de guardião ou noivo dela. Entretanto, no ano seguinte, A
não parece reconhecer X ou até mesmo lembrar do caso que tiveram.
Marienbad é a terceira colaboração de Resnais com o diretor de fotografia Sacha
Vierny e também a segunda instalação do que viria a ser a trilogia da memória40 na
filmografia do diretor - trilogia que para além de seu tema central traz inovações
estilísticas na forma fílmica e um intercâmbio com outras vanguardas artísticas. Antes
de entendermos as dimensões da direção de fotografia e sua influência para essa
narrativa fragmentada, precisamos pensar na construção do argumento do filme. Em
consonância com Labarthe (1961), teríamos Marienbad como um filme neorrealista, e
isso se daria pois o filme neorrealista é construído por vários fragmentos relacionados
sem uma lógica aparente e separados por “vazios” [gaps] que não constroem a lógica

“[...] I will being by saying that Marienbad is the last of the great neo-realist films.”
Vierny assina também a direção de fotografia em Hiroshima, meu amor (Hiroshima, mon amour, 1959)
e Muriel ou o tempo de um regresso (Murielle ou Temps d'un retour, 1963) assim como a assistência de
direção no curta-metragem documental Noite e Neblina (Nuit et Billard, 1955). Todos esses filmes
possuem como um tema muito forte a noção de memória, seja a perda dela ou a sua manutenção além de
se configurarem dentro da proposta de Deleuze (2010) sobre imagem-tempo - poderíamos dizer que a
trilogia da memória, com especificidade Marienbad, são exercícios criativos ao extremo do conceito
deleuziano, visto que o próprio, muito antes de teorizar sobre cinema, já se via instigado pelo cinema de
Resnais. Ver Deleuze (1988) para mais informações do interesse do filósofo na obra do diretor.
39
40
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aristotélica de causa-consequência do roteiro clássico. Dessa forma, o espectador é
convidado a construir o filme e seus significados a partir de um material bruto. Resnais
conversa diretamente com o neorrealismo por conta disso, entretanto, ele e o roteirista
Alain Robbe-Grillet elevam esses “vazios” ao tema do filme (LABARTHE, 1968). Em
Marienbad, Resnais solicita ao espectador que deixe para trás a necessidade da
interpretação da arte como mimesis, ou seja, imitação da realidade e apenas se deixe
levar dentro das imagens oníricas de Vierny. Como bem aponta Susan Sontag, no ensaio
Contra Interpretação, quem contempla o filme deve resistir à tentação da interpretação,
ou seja, o “que importa em Marienbad é a pura, intraduzível e sensual imediaticidade de
algumas imagens [...]” (SONTAG, 2020, p.23).
Existe, realmente, esse imediato sensual nas imagens de Vierny. Por se tratar de
um filme onde tudo que resta ao espectador são fragmentos de um passado incerto e do
presente confuso, é necessário que as imagens impulsionem o argumento fílmico a fim
de construir uma mise-en-scène densa e cheia de múltiplas significâncias. A fim de
produzir essas múltiplas significâncias, existem duas operações concomitantes aqui: a
dupla fotografia-montagem e o próprio trabalho da fotografia de Sacha Vierny, ambas
necessárias para a resolução dessa continuidade ambígua. Primeiro, observo a
continuidade fílmica dentro da montagem, elemento crucial para depois entendermos
como a decupagem e a elaboração da fotografia serão pensadas e executadas.
Uma das contribuições essenciais para esses vazios que constroem o argumento
é a utilização de flashbacks [visão do passado] e flashfowards [visão do futuro]. A
tríplice arte-fotografia-montagem brinca com a troca de vestimentas da personagem A,
onde podemos compreender que o ano passado são as cenas em que a vemos usando
branco e o ano presente/futuro sempre apresenta vestimentas pretas. Existe também uma
mudança na atuação da atriz que diferencia esses “tempos” - ela oscila entre uma
passividade/felicidade e uma agressividade e confusão mental, enquanto os raccords do
filme buscam nos transmitir essa confusão mental de A por meio de vários truques,
como enquadramentos onde o foco narrativo não é o que está em primeiro plano mas
sim aquilo que se encontra no limiar do que está em foco/fora de foco, como, por
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exemplo, em uma das cenas que temos X em primeiro plano, porém o que importa para
a cena, narrativamente, é o reflexo do casal passeando no espelho ao lado dele.
Os planos de Marienbad são, por muitas vezes, postos ciclicamente um atrás do
outro - assistimos ao mesmo plano com certas mudanças de continuidade, por exemplo,
quando alguns personagens são introduzidos e, suas ações ou até mesmo suas falas se
repetem. Essa escolha ajuda a confundir aquele que vê – não é mais possível decodificar
linearmente o que é memória ou o que se passa no presente – e faz com que o
espectador entre na mesma posição da personagem A, essa posição de confusão
psicológica que coloca em dúvida se aquilo realmente aconteceu ou está acontecendo. E
neste caso, baseando-se também no fato de que o filme é construído tanto por
flashbacks quanto flashforwards, podemos levar em consideração a teorização de Noel
Bürch sobre continuidade fílmica, em específico aquela em que se discorre sobre o
regresso temporal.
Quando Bürch fala da articulação espaço-temporal dentro de um filme, ele
indica cinco tipos de continuidades temporais. Aqui nos interessa o que ele define por
recuo indefinido - “aproximação com a elipse indefinida e por oposição ao pequeno
recuo no tempo mensurável (visto que a amplitude do ‘flashback’ é tão impossível de
medir em si própria como o ‘flashforward' [...]" (BURCH, 1973, p. 16) Ou seja, é o ir e
voltar no tempo, o flashback e o flashforward, sem indicação exata ao espectador de
onde ele deve se situar. Ademais, ele comenta justamente que Marienbad estava muito
mais próximo de uma verdade orgânica do cinema justamente por isso - por afirmar que
na não mensurabilidade do tempo não existe uma verdade (BURCH, 1973).41 O filme é
o flashback e o flashforward absoluto, construído no vazio da câmera neorrealista.
O segundo ponto que busco tratar - a continuidade da direção de fotografia - é
uma causa direta do par fotografia-montagem. A forma como Vierny e Resnais pensam
essas possibilidades de linhas temporais se dão por toques delicados e quase
41

Bürch fala sobre a não mensurabilidade de flashback e flashforward nesse trecho e como ambos, ao
nível orgânico do filme, são a mesma coisa, existindo assim apenas quatro tipos de raccord temporais.
Pois esse quarto, que combina o antigo quarto e quinto raccord, é o grande salto temporal.
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imperceptíveis a quem vê a densa mise-en-scène em Marienbad. Irei primeiro analisar o
que interpretamos como o passado, e como a fotografia indica o flashback por meio da
iluminação. No ano passado, vemos a personagem de Seyrig em uma iluminação muito
mais leve e suave, onde rebatedores e filtros difusores são usados para minimizar as
sombras de seu rosto e evitar o excesso de contraste e definição na imagem.

Figura 1 - A (Delphine Seyrig) durante o ano passado

Fonte: fotograma extraído do filme O ano passado em Marienbad

Enquanto, no ano presente ou futuro a iluminação é mais contrastada e definida,
com uma luz muito mais dura do que na outra linha temporal. A escolha dessa
iluminação também se dá, em níveis narrativos, pelo estado mental da personagem,
marcada pela desconfiança e pelo ultraje desse homem que nunca viu antes, X, de ousar
dizer que ambos tinham um caso.
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Figura 2 - X e A durante o ano presente

Fonte: fotograma extraído do filme O ano passado em Marienbad

Outro ponto importante da direção de fotografia e que assegura essa ciclicidade
dos acontecimentos-lembranças são os movimentos contínuos e precisos da câmera.
Como já afirmado, muitas cenas aparecem e reaparecem durante o filme e é crucial que
a filmagem delas seja exatamente idêntica em termos de iluminação, marcação dos
atores, movimento e velocidade de câmera. Dessa forma, o trabalho de Vierny e sua
equipe precisa ser milimetricamente executado - vejamos uma das sequências de
peregrinação espectatorial pelo hotel, ou seja, onde a câmera percorre os ambientes,
com interesse especial na arquitetura do lugar, de uma forma para que o espectador
possa ter a sensação que está perambulando pelo local, onde temos A e M conversando
com alguns outros hóspedes enquanto a câmera se movimenta pelo ambiente em um
travelling42. Existe uma peculiaridade muito relevante a continuidade fotográfica aqui:
um corte entre duas tomadas43 quase que imperceptível, a não ser pela mínima diferença
de contraste na película, que até para olhos atentos é difícil de ser percebido além de ser
algo específico da própria cópia assistida. Esse feito é retomado em outras sequências
de perambulação pelo ambiente, contribuindo para essa ciclicidade.

42
43

Movimento de câmera sobre trilhos.
Tomada ou take se refere a cada versão filmada de um mesmo plano.
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No tópico da ciclicidade da fotografia em Marienbad, outro fator crucial é o uso
extensivo de travellings pelo espaço físico. A câmera viaja pelos corredores, filmando
aqueles manequins-humanos no interior luxuoso e decadente do hotel, flanando pelo
espaço. Os travellings no longa são quase sempre executados lentamente, quase como
se estivesse cautelosa do que aquele sonho pode ou não ser; é um movimento lento e
contínuo, onde os travellings nos indicam que não é nem passado nem presente
exclusivamente, mas sim que é ambos simultaneamente, ou seja, é um tempo não
cronológico. Eles começam em um ponto e terminam no mesmo. Vão e voltam no
espaço como a fotografia num todo vai e volta no recuo indefinido e acabam por retirar
do espectador a possibilidade de uma demarcação temporal exata. Mas nem só para esse
fim são usados os travellings do filme - vale também citar a cena em que a personagem
A foge de X em direção da sacada.
Figuras 3 e 4 - A correndo na direção da sacada

Fonte: fotograma extraído do filme O ano passado em Marienbad
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No plano acima ilustrado, a câmera, em travelling, acompanha o ritmo da
corrida de A que, ao sair para a sacada é acompanhada por uma pan horizontal para a
esquerda. A diferença de luminosidade entre o interior e o exterior não é corrigida pelos
mecanismos de controle de exposição da câmera, numa escolha consciente da fotografia
para causar uma certa identificação no espectador sobre o estado emocional da
personagem que, nitidamente, se encontra perturbada.
A direção de fotografia é pensada a partir do emocional de A, Resnais faz
questão disso, para que o espectador comece, aos poucos, a se pôr no lugar dela e
também a questionar a veracidade da história que X conta. Seriam eles mesmos
amantes? Claro que a proposta está sujeita a interpretações, claro, por mais que o ato da
interpretação seja o contrário do que Susan Sontag quer que façamos, mas é interessante
pensar como o diretor articula o aspecto visual fílmico, essas imagens imediatas e
sensuais, para construir ou derrubar a história de um personagem. Em Marienbad, a
noção linear de tempo, de passado e presente/futuro é destruída diante dos nossos olhos
pelo raccord e pela fotografia. Por conta da extrema dilatação temporal, o espectador
consegue, simultaneamente, apreciar cada detalhe desse sonho fervoroso e também se
perder, tanto quanto A na veracidade da experiência onírica dos jump-cuts e travellings
da dupla Resnais/Vierny.
É indispensável, como podemos ver, o bom planejamento da decupagem
anterior à filmagem e O ano passado em Marienbad é um exímio exemplo disso,
mostrando como esse trio direção de fotografia-arte-montagem pode ser pensado e
executado de forma a conduzir o espectador para os caminhos ambíguos da narrativa.

Me pergunto como as coisas começaram

Revejo In the mood for love/Amor à flor da pele onze anos depois de
seu lançamento no Brasil, e no mesmo momento me vêm à lembrança
mais uma vez aquela decantada e encantada reflexão de Andrei
Tarkovski (1989), segundo o qual a imagem cinematográfica não
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deveria deveria ser um mero “efeito” (como teorizava Lev Kuleshov),
e muito menos deveria ser o resultado de uma “articulação de planos”
(como pensavam tanto Pudovkin quanto Eisenstein): ela deveria
resultar da pressão do tempo dentro do mesmo plano (MÜLLER,
2013, p.64).

Dois casais, dois senhorios, dois apartamentos, duas traições, os fantasmas de
cônjuges traidores, a imensidão sufocante da Hong Kong da década de 1960, um
romance que não deveria acontecer e a questionabilidade da ética e dos valores morais
são apenas alguns dos elementos que constituem a narrativa de Amor à flor da pele (Faa
yeung nin wa, 2000). O longa-metragem configura como a quinta colaboração de Wong
com o diretor de fotografia australiano Christopher Doyle.44 A narrativa nos apresenta a
história de um amor não consumado entre dois vizinhos, Chow Mo-wan (Tony Leung
Chiu-wai) e Su Li-zhen (Maggie Cheung Man-yuk), que ao se mudarem para quartinhos
de um mesmo complexo de apartamentos, descobrem que seus cônjuges estão tendo um
caso entre si. A partir dali, eles passam a se esgueirar em encontros, fingindo serem os
traidores, para tentar entender o porquê da traição, entretanto, acabam se apaixonando.
Em Amor à flor da pele assim como na filmografia de Wong, a criação de uma
atmosfera, um mood45 é crucial para a produção da mise-en-scène, visto que é uma
marca registrada do mesmo. Para ele, seus filmes são como musicais sem atores que
cantam; uma sinfonia de olhares e insinuações, impulsionada pela música tema de
Shigeru Umebayashi (POWERS, 2021), marca presença em conjunto com a direção de
44

Christopher Doyle e Mark Lee Ping Bin co-assinam a direção de fotografia de Amor à flor da pele.
Doyle previamente foi diretor de fotografia de Dias Selvagens (Days of Being Wild, 1989), Ashes of Time
(1994), Amores Expressos (Chungking Express, 1994), Anjos Caídos (Fallen Angels, 1995) e Felizes
Juntos (Happy Together, 1997). Sua sexta e última colaboração com Wong Kar-wai foi em 2046 - Os
segredos do amor (2046, 2004).
45
Uso aqui um trocadilho entre a palavra atmosfera e seu correspondente em inglês mood para me
referenciar a “atmosfera” como um conceito cunhado por Renata Heinz em sua tese de mestrado sobre a
construção justamente dessa atmosfera em Amor à flor da pele. Lá ela define que “as atmosferas criadas
pelos filmes (e, de modo geral, pelas mídias audiovisuais) estão, em grande parte, relacionadas com
outros recursos – especialmente os sonoros –, para muito além do teor diegético e do conteúdo das
imagens, usados na montagem para produzir percepções sensíveis, e quase sempre emocionais, da
diegese.” Para uma definição mais detalhada, ver Heinz (2013). Para um maior aprofundamento da noção
de “atmosfera” sugerimos também o livro de Hans Ulrich Gumbrecht, Produção de presença – o que o
sentido não consegue transmitir (Contraponto, 2004).
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fotografia de Christopher Doyle que busca criar uma atmosfera de desejo sufocante seja por meio do uso extensivo do vermelho e do verde na direção de arte, seja por meio
dos corredores e escadas apertadas (reiteradas pelos enquadramentos), seja pelos
movimentos lentos da câmera ou ainda pelo uso de sobreenquadramentos46.
Ao contrário de O ano passado em Marienbad, pretendo inverter a ordem de
análise em Amor: primeiro busco observar a direção de fotografia - conjuntamente com
a direção de arte - e como ela constrói essa dada atmosfera de romance e repressão
social e em seguida a dilatação temporal do par fotografia-montagem pelo uso do
raccord.
Retomando o conceito de sobreenquadramentos – esse quadro dentro de um
quadro –, que será reiterado durante o filme todo, com uso especial durante todo o
primeiro ato - é só após os 15 minutos de filme que vemos pela primeira vez um
personagem não enclausurado por uma moldura. Isso já dita, desde o início, a temática
dos vizinhos que observam, da sociedade que reprime relacionamentos entre os sexos
opostos fora do espectro do casamento e também coloca o espectador numa posição
semelhante à de uma “mosquinha na parede”.

46

O sobreenquadramento, termo cunhado por Jacques Aumont, é o quadro dentro do quadro fílmico, por
meio de uma janela, uma passagem, uma moldura, um objeto intermediário dentro do quadro da imagem.
(AUMONT, 2004).
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Figura 5 - Os sobreenquadramentos de Doyle

Fonte: fotograma extraído de Amor à flor da pele

Os enquadramentos de Amor são pensados e executados de uma maneira que faz
com que o espectador se sinta na posição de alguém que espiasse Mo-wan e Li-zhen,
reiterando a noção de pressão e domínio social. Mas não apenas eles se encontram
“presos” por esses quadros internos da mise-en-scène - seus cônjuges, cujo rostos nunca
aparecem, também são apenas vistos por esses atos de espionagem espectatorial, seja a
câmera colocada por trás de uma estante (fig. 6), seja pelo encontro com Li-zhen na
escadaria do prédio.
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Figura 6 - A esposa que trai

Fonte: frame extraído de Amor à flor da pele

Para além da espionagem da câmera-espectador, existe outro fator que
intensifica a nossa percepção quanto à narrativa e ao estado emocional dos personagens:
o tempo interno ao plano47. O que importa aqui é esse tempo devagar, desacelerado, que
torna possível a contemplação do espectador com maior atenção. Esse tempo do
movimento, essa câmera lenta [slow motion] é utilizada não só como recurso estético,
mas também serve para remeter à própria noção de passagem temporal dos personagens
principais. Ela atua tanto como algo que a câmera realiza, quanto algo inerente à direção
de atores. Um exemplo disso está no plano em que Maggie Cheung anda lentamente
pelo hotel do quarto 2046 e para quando se distancia da câmera, como se o plano tivesse
sido congelado na montagem, porém foi apenas a atriz que parou de andar. Essa
suspensão do movimento, e portanto, do tempo, pode ser notada também no diálogo,
como em determinado momento, Mo-wan chega a falar para Zi-lhen que se perguntava
como tudo aquilo começou. A nosso ver, pode ser muito bem aplicado à noção que

47

Nos referimos a velocidade do movimento de câmera de um determinado plano e não sua duração total
dentro da montagem fílmica.
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temos das imagens, pois, como espectadores, temos como clara a traição dos cônjuges
muito antes dos personagens principais, entretanto, quando se trata do romance proibido
entre ambos, somos deixados apenas com vestígios a serem contemplados.
O tempo fílmico logo se estabelece como não linear - não é cíclico como em O
ano passado em Marienbad - mas ainda assim, totalmente dependente da própria
percepção de ambos. A câmera lenta empregada por Doyle nos integra ao psicológico
deles, a lentidão e a falta de demarcação exata das passagens temporais só fortalecem a
relação que o tempo aqui não é linear e sim perceptivo. Ademais, o uso da baixa
profundidade de campo48 e uma iluminação com ricos jogos de luz-sombra ajudam essa
construção de atmosfera pungente que vemos em tela.
É claro que existem pequenas pistas dadas aos espectadores de indicativos de
tempo, entretanto, elas são bastante discretas - não é o foco de Wong evidenciar
cronologias exatas. O exemplo mais notório se dá pela direção de arte com a troca de
vestidos - cerca de 50 deles - da personagem de Maggie Cheung. Podemos ver em uma
das sequências em que eles jantam no mesmo restaurante que existe uma continuidade
plano a plano, fazendo o espectador entender que é uma mesma cena, num mesmo
jantar, entretanto, ao olharmos mais atentamente, percebemos a troca de vestidos (fora
de quadro) ao mesmo tempo em que há uma continuidade na ação e no espaço
impecáveis.

48

Doyle usa lentes que permitem a passagem de bastante luz (ou seja, tem um número de f/stop baixo
como 1.4, por exemplo) que, ao serem configuradas nos f/stops mais abertos, funcionam como um ótimo
instrumento de desenho espacial a partir do controle de uma pequena profundidade de campo, onde a
nitidez não necessariamente se encontra em primeiro plano. É notório que Amor à flor da pele, assim
como outros filmes de Wong, foram produções de baixo orçamento e, portanto, há a necessidade de ser
criativo e de se aproveitar ao máximo os enquadramentos fechados e a iluminação com poucos recursos.
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Figuras 7 e 8 – Jantares e mudança de vestimenta

Fonte: frame extraído de Amor à flor da pele

Nessa mesma sequência do jantar há ainda mais uma troca de vestido – quando
ambos estão voltando de táxi para o prédio em que moram – totalizando assim, o que
podemos imaginar, três encontros distintos, porém, invisíveis ao olhar desatento. Outros
exemplos de marcadores temporais são os planos detalhes no relógio do escritório em
que Zi-lhen trabalha, o que nos leva ao nosso seguinte ponto: qual seria a intersecção
dessa direção de fotografia com a montagem e com a teoria de Noel Bürch?
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Figura 9 - Mo-wan e Zi-lhen no táxi

Fonte: frame extraído de Amor à flor da pele

Estabelecido que não se trata de narrativa não linear como a que O ano passado
em Marienbad carrega, por conseguinte, o tipo de raccord não seria o mesmo. Em Amor
à flor da pele existe um uso recorrente de elipses indefinidas - tipo de supressão da ação
de um plano para outro em que pode se ter passado um mês ou ano, e para que o
espectador saiba disso, seria necessário o uso de um subterfúgio exterior ao fílmico
dado, por exemplo, por meio de um relógio, de um calendário ou até mesmo por uma
fala de algum personagem (BÜRCH, 1973). Voltemos à sequência do jantar, onde só é
possível determinar que o tempo passou pela sutil mudança de vestido da personagem
de Maggie Cheung. Em seguida, os personagens são vistos voltando de táxi para o
complexo de apartamentos onde moram. A primeira interpretação do espectador é que a
supressão de tempo aqui é curta - não havia necessidade de mostrar todo o processo do
final do jantar até o ato de conseguir pegar o táxi. Entretanto, como são três trocas de
vestido ou três passagens temporais por assim dizer, sabemos que são encontros
distintos, mas não sabemos quanto tempo se passou entre cada um deles.
O uso de elipses sutis indefinidas por Doyle e Wong demonstra a relação estado
do psicológico dos dois personagens. Memórias se fundem à medida que rotinas passam
a ser compartilhadas, não se sabe mais quando cada pedaço da história aconteceu
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exatamente, pois sentimentos não têm um ponto exato de surgimento, apenas de
constatação. Bürch ressalta que a elipse indefinida é aquela “à nível do argumento”
(BÜRCH, 1973, p. 16, grifo meu) em que o espectador precisa de uma ajuda de fora
para compreender a passagem de tempo.
Para o par fotografia-montagem, esses pequenos raccord são cruciais para o
jogo da dilatação temporal. São matchcuts 49 quase imperceptíveis que traçam esse jogo
com o espectador, que o engana e o manipula. É notória a importância de um
desenvolvimento prévio da decupagem e da direção de arte - muitos objetos são pistas e
metáforas visuais para o estado do relacionamento entre os dois, seja a sua consumação
fora de tela, ou a falta da mesma - para que a montagem possa agir.

Considerações Finais
As comparações iniciais entre esses dois longas-metragens nos levam a achar
mais diferenças do que pontos comuns - um é em preto e branco, outro colorido; uma
narrativa é fragmentada, a outra nem tanto; a profundidade de campo de um é quase
inexistente e a de outro faz com que o olhar se perca. Entretanto, não é nessa linha de
indagação que procuramos nos ater ao longo deste ensaio – como a decupagem
fotográfica, e a sua própria continuidade interna plano a plano, o par de continuidade
entre fotografia –montagem e a posterior montagem do material podem ser pensados de
forma conjunta para uma exploração criativa do cinema Moderno.
Retomando as ideias expressas por Deleuze (2010) sobre a imagem-tempo e a
imagem-movimento, me ponho em discordância dessa dicotomia que o filósofo parece
impor à crise do raccord. Não nos parece que esse artifício da linguagem
cinematográfica foi totalmente deixado para trás, - assim como o cinema clássico -, mas
sim que foi reinventado e retrabalhado dentro de outros parâmetros - mais criativos e

49

O match cut é uma técnica de montagem que consiste, basicamente, em fundir duas cenas diferentes,
mas que tenham semelhanças visuais ou conceituais.
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menos ortodoxos - pelo cinema Moderno, o que podemos ver em ambos longasmetragens aqui tratados.
Pensando assim, nessa expressão criativa, podemos dizer que os filmes trazem
elementos fotográficos parecidos, como o uso da câmera lenta se movimentando pelo
espaço e é claro, o uso do raccord - entretanto, suas finalidades são distintas. Em Amor
à flor da pele, o uso contínuo das elipses indefinidas ajuda a construir a atmosfera do
filme tanto quanto ajudam a trazer essa sensação de que o espectador - que sempre
observa o desenrolar do romance como uma mosquinha à espreita na parede - está
vendo o filme a partir da memória deles, onde o passado se funde com o presente e o
ressentimento é o tom que dita suas ações. Já em O ano passado em Marienbad, o uso
de recuos indefinidos atrelados à câmera lenta procura uma dilatação temporal que
também distancia o espectador, pois é essa dilatação a nível extremo que constrói a
sensação onírica da mise-en-scène.
Ao pensarmos a teoria de Noel Bürch sobre continuidade, é interessante ver
como na era da imagem-tempo, certos conceitos se remodelam e se reinventam e
também como é importante a interação entre os departamentos da produção fílmica para
a execução de tudo que foi conceituado para o filme. O fotógrafo, desta forma, precisa
ter conhecimentos básicos sobre montagem para que consiga criar narrativas visuais
intrincadas como estas vistas aqui, assim como existe o trabalho em conjunto dos
departamentos de arte50, de fotografia e da montagem. Todos esses elementos se unem
para que a continuidade possa ser expandida criativamente, para além das noções
clássicas de uma continuidade espaço-temporal, a fim de criar novas sensações e
aberturas interpretativas, coisa que Deleuze fala ser o tão importante na era da imagemtempo, propondo essa multiplicidade de verdades a quem assiste um filme dentro de
toda uma tradição do cinema contemporâneo.

50

O diretor de arte de Amor à flor da pele, William Chang (creditado como William Suk-Ping Chang)
também assina a montagem do filme.
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A poesia insólita do cinema científico51
Maria Luiza Dias de Almeida MARQUES52

A imagem poética clareia a consciência.
(BACHELARD, 1960, p. 3)

Resumo
Este artigo consiste em um estudo sobre o cinema científico, discutindo sua linguagem e
sua estética, com o propósito de buscar compreender seu lugar e seu valor na cultura
audiovisual. Através da investigação em torno de sua origem, de suas aplicações, e da
cadeia tecnológica que se cria para sua realização, apontamos para a relevância da
fotografia cinematográfica como elemento central na constituição de uma certa
linguagem científica no cinema, e sugerimos que o cinema científico se inscreve em um
contexto de criação e de produção de conhecimento em que a linguagem poética e a
imaginação, não apenas se integram, como também ocupam lugar privilegiado.

Palavras-chave: Cinema; Cinema científico; Audiovisual científico, Cinema e
educação.

Introdução
Estudar o terreno da ciência em filme tem como objetivo compreender as
conexões entre o cinema e a ciência de forma transdisciplinar, investigando os
cruzamentos entre procedimentos cinematográfico e científico, e também entre o
público e os significados acionados pelas relações entre as imagens. Transitamos,
portanto, entre a produção de imagens em movimento, a produção de conhecimento
científico, e as relações entre o significado da imagem e o prazer estético.
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O estudo do movimento torna-se, portanto, um percurso ambivalente onde, por
um lado, a pesquisa em si ganha consistência (por meio das evidências e de novas
metodologias), e por outro lado, o desenvolvimento das ferramentas fotográficas
empurram os limites do avanço tecnológico. O estudo da óptica, dos materiais sensíveis
e das químicas para revelação, e a concepção de equipamentos fotográficos foram, em
grande medida, impulsionados por pesquisas em relação ao movimento.
Para sustentar esse trajeto investigativo, nossa reflexão recai sobre três eixos:
primeiro, a história do surgimento do cinema, trazida principalmente pelos textos de
Virgilio Tosi e Thierry Lefebvre, que compartilham a visão de que o cinema é, em sua
origem, um instrumento científico; segundo, a teoria do cinema, pela ótica de André
Bazin, Jacques Aumont, Arlindo Machado, entre outros; em terceiro, a filosofia, através
dos pensamentos de Gaston Bachelard, Roland Barthes e Bruno Latour, pensadores que
consideram, em linhas gerais, a experiência individual humana, como o prazer, as
idiossincrasias e até mesmo irracionalidades, fatores constituintes do conhecimento.
Antes de falar do cinema científico, inicialmente, é necessário encontrar uma
definição do gênero científico dentro do cinema, entendendo-o como uma linguagem
híbrida, singular e transdisciplinar inscrita no que se convencionou chamar de cinema
documental. Como método para a abordagem do tema, adotamos revisitar a origem das
imagens consideradas científicas, os primeiros registros com valor para a ciência de sua
época, e, a partir daí, acompanhar sua evolução desde a ilustração, à fotografia até
chegar ao cinema. Este percurso investigativo levou-nos a resgatar imagens estáticas do
período pré-cinema como subsídios para sustentar a hipótese da possibilidade de uma
poética do cinema científico.
Não trataremos aqui da ficção científica, embora haja um diálogo evidente e
sempre eloquente entre fatos científicos e os filmes de ficção científica, algo que ocorre
na forma de apropriação, em diferentes graus, de noções ou teorias, e partindo de
situações-problema reais (identificáveis pelo espectador), que se encaminham, na
ficção, para questões imaginadas dentro de uma diegese particular. Ou ainda, dando
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como realizáveis fenômenos inscritos em uma linha teórica aceita, mas não
comprovável materialmente, por exemplo a viagem no tempo.
A necessidade da imagem na compreensão de fenômenos remonta à época das
cavernas, com as representações das feras que poderiam ser ameaça ou alimento, das
estações do ano, das cheias dos rios, dos maus agouros, enfim, dos ciclos da vida que
estavam escritos na abóbada celeste e precisavam ser transmitidos através das gerações.
As formas de registro e transmissão do conhecimento constituíam uma escritura
sem distinção entre arte e conhecimento até o final da Idade Média, época em que o
saber começa a sair do monopólio da religião, e muito lentamente se pulveriza graças ao
advento da imprensa. Com ilustrações realizadas a partir de observação in loco e relatos
orais, os estudiosos de então retratavam criaturas misturando realidade com elementos
fantasiosos, como unicórnios e feras marinhas. A imprensa não apenas substituiu
paulatinamente a transmissão oral do conhecimento, como acelerou o desenvolvimento
de um pensar mais livre e questionador, direcionando irremediavelmente a civilização
para o racionalismo que culminou no iluminismo. A fotografia, embalada por todo um
movimento tecnológico-industrial iniciado no século das luzes, representou ferramenta
iluminista por excelência.
No campo das ciências, a fotografia contribuiu para libertar a imagem da
interferência humana (DASTON; GALISON, 2010, p. 121), trazer mais detalhes e
credibilidade a partir do registro mecânico, entendido com frio e sem viés. À época de
seu surgimento essa característica representou uma enorme vantagem em relação à
ilustração, linguagem dependente de escolhas e de habilidade manual, fatores que
contribuem para a imprecisão. Já no campo das artes, especialmente em relação à
pintura pintura, o surgimento da fotografia vem a ser o acontecimento mais importante
segundo André Bazin, para quem:

(...) a fotografia permitiu à pintura ocidental desembaraçar-se
definitivamente da obsessão realista e reencontrar a sua autonomia
estética. (...) A imagem mecânica, ao opor à pintura uma concorrência
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que atingia, mais que a semelhança barroca, a identidade do modelo,
por sua vez obrigou-a a se converter em seu próprio objeto (BAZIN,
1991. p. 25).

A fotografia irrompe, pois, como elemento essencial não apenas nas ciências e
nas artes, mas no seio da sociedade moderna - urbana - como signo de instalação de
uma nova cultura visual. Nesse contexto, o instantâneo fotográfico e em seguida o fusil
fotográfico foram os operadores da visualização de miraculosos flagrantes que
transformaram todo um modo de perceber o mundo e interpretá-lo.
À época do surgimento do cinema e durante sua consolidação, além de seu
emprego em pesquisas sobre o movimento, seu uso nas artes e no ensino já era previsto,
ainda que não fosse unânime sua aceitação. Na virada do século XIX para o XX, as
transformações econômicas e sociais pelas quais a Europa passava eram o cenário de
uma revolução no sistema de educação, já que o modelo de ensino em vigor não dava
conta de instruir um enorme contingente de pessoas que deixavam o campo para
trabalhar nas fábricas e na zona urbana.
O cinema passou a ser adotado em algumas escolas públicas da França e
Alemanha, como tentativa de levar conhecimento científico a um maior número de
estudantes. Há uma passagem no documentário de Eric Rohmer Louis Lumière, em que
Jean Renoir comenta a primeira vez em que viu um filme na escola, aos 6 ou 7 anos de
idade: “Eu tinha a convicção de que estava diante de uma grande mudança na história da
transmissão do pensamento humano” (Louis Lumière, 1968).
Em linhas gerais, o cinema científico é entendido como um sub-gênero do
documental, tematizando exclusivamente fatos e fenômenos no campo das ciências
naturais. No cinema científico, há dois grandes segmentos que são os filmes de
pesquisa, e os filmes de divulgação científica (que inclui filmes de ensino). Os filmes de
pesquisa são realizados em condições específicas com o objetivo de estudar um
determinado fenômeno e obter evidências a seu respeito. São realizados a partir de
premissas metodológicas passíveis de repetição, de modo a validar o resultado obtido.
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Podem ser registros de experimentos laboratoriais em alta velocidade, em time-lapse,
filmes-testemunho de um acontecimento raro, filmes de simulação de uma teoria, filmes
em microscopia ou telescopia, enfim, toda espécie de produção de sequência de imagem
que sirva de apoio à produção ou divulgação de ciência, dado que o fator tempo é
determinante para a compreensão do assunto estudado.
Vejamos uma primeira imagem como exemplo do universo que vamos explorar.
São imagens extraídas do vídeo Vida de Bolacha, de 2008, realizado pelo oceanógrafo
Bruno Vellutini para sua dissertação de mestrado, no Centro de Biologia Marinha da
USP, em São Sebastião (SP). Através da microscopia e do time-lapse, Vellutini obteve
imagens raras do ciclo de vida da bolacha do mar, a partir de um ponto de vista
incomum, impossível para a escala humana. Em uma primeira vista, sem conhecer
contexto, a plasticidade dessas imagens provoca a imaginação, e o modo como os
trechos do filme são organizados - a montagem - é a chave para a compreensão de um
processo que apenas o cinema é capaz de revelar (fig.1).

Figura 1 - Cena do filme Vida de Bolacha que retrata a larva plúteos de equinodermo, parte do
ciclo de vida da bolacha do mar.

Fonte: https://vimeo.com/2142457

Afinal, o que são essas formas que vagam no breu? Estão à deriva, ou seu
movimento obedece alguma lógica? Qual seu tamanho real? Onde vivem? Como foi
possível flagrá-las? Questões como estas movimentam o pesquisador-cineasta dentro
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um processo ambivalente em que a curiosidade convive com o prazer de apreciar o êxito
na captura das imagens, que, por sua vez, alimenta demais descobertas. O filme
científico se configura como uma obra interdisciplinar ao deslizar entre as ciências, as
engenharias e a arte cinematográfica. Desta forma, sem pertencer integralmente a
nenhum desses domínios, ele é um objeto novo que incita o que Roland Barthes
chamava de savoir-saveur (saber-sabor) quando falava de literatura, ou seja, saborear o
saber.
Os procedimentos de uma pesquisa como esta de Vellutini foram criados a partir
de observações e da elaboração de uma hipótese fundada em conhecimentos prévios,
com o objetivo de desnudar um determinado processo. O objetivo da pesquisa é o que
determina a estratégia fotográfica que melhor atende a essa demanda. No caso de
Vellutini, seu objetivo é identificar padrões no desenvolvimento do embrião, para
melhor entender sistemas complexos - organismos multicelulares - em uma perspectiva
evolucionista.
Ao recorrer à microcinegrafia em time-lapse (fotografias intermitentes em
intervalos de tempo regulares), Vellutini atualiza, com equipamentos digitais, a
metodologia desenvolvida por Jean Comandon em 1909, quando da preparação de sua
tese sobre a bactéria da sífilis. Naquele ano, Comandon procurou Charles Pathé,
fabricante de câmeras de alta tecnologia, para planejar e construir um equipamento
capaz de registrar os movimentos das bactérias sem que a iluminação do laboratório
matasse as amostras. Era essencial portanto contar com uma película mais sensível e
com lentes mais claras, algo que apenas uma empresa grande como a Pathé (ou a
Éclair), poderia desenvolver. Vislumbrando um imenso mercado para cinema de
instrução e educação, Pathé aceitou a joint venture e propôs que Comandon
estabelecesse uma unidade de filmagem científica, para realizarem filmes que
comporiam o catélogo Pathé-Enseignent.

Documentamos o desenvolvimento [da clypeasteroida] sob contraste
de interferência diferencial (DIC) com uma Nikon Coolpix 4500 para
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fotomicrografias e uma câmera de vídeo digital Sony DCR HC1000
para vídeos. As câmeras foram anexadas a um escopo de composto
Zeiss Axioplan2 e a um estereomicroscópio Zeiss Stemi SV11 APO.
Visualizamos os elementos calcários de larvas e juvenis sob luz
polarizada (VELLUTINI, MIGOTTO, 2010).

O método para o acompanhamento temporal desse experimento é o que
permitirá extrair conclusões e assim compreender o fenômeno observado. Segundo
Gaston Bachelard, em A formação do espírito científico, "delinear os fenômenos e
ordenar em série os acontecimentos decisivos de uma experiência, eis a tarefa
primordial em que se firma o espírito científico (BACHELARD, 1938. p. 7).
Em Vida de Bolacha, a adição de trilha sonora encaminha a percepção para o
lado narrativo. Ela dá conta de transformar o registro em história, e, com auxílio das
legendas, completa a absorção do enunciado. Neste vínculo entre o científico e o
narrativo, o fantasioso é um ponto levantado por Jacques Amont, para quem: “o que
caracteriza os filmes de ficção é a representação de algo imaginário, uma história”. No
filme de ficção, a linguagem está a serviço, a um só tempo, de narrar e envolver o
espectador em um ambiente irreal, ainda que convincente.
Mesmo que inscrito no estatuto do real (concreto, palpável), o filme científico
obedece à lei do filme de ficção, da representação da realidade de determinado
fenômeno com ênfase na sua peculiaridade, naquilo que ele tem de espetacular.
Podemos, então, inferir que o interesse despertado por tais imagens reside na
apresentação dos “aspectos desconhecidos da realidade que dependem mais do
imaginário que do real. [...] o espectador encontra-se mergulhado no fabuloso”
(AUMONT, 2009, p. 101).
Forma-se, portanto, uma cadeia de construção de conhecimento em que a
imagem em movimento ocupa uma posição central, produto das tecnologias de extensão
da capacidade humana de observação. O dispositivo cinematográfico, ao adicionar o
elemento tempo, permite todos os tipos de manipulação do movimento, produzindo
novos sentidos vinculados a um mesmo fenômeno. É um gerador de temporalidades
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múltiplas, através das quais manifesta-se a sedução poética das imagens: a beleza
propriamente dita advinda da fotogenia.
A ideia do Belo é ligada ao "saber ver", ao conceito de fotogenia, e é entendida
como algo que dá sentido, que organiza a visão, que acorda a compreensão frente ao
aparente caos da natureza. A menção ao belo, à beleza de algum experimento está
presente em numerosos textos científicos, sem conotação moral ou juízo de valor, mas
apontando para algo que se torna inteligível dentro de um contexto exploratório.
Nicolau Copérnico, por exemplo, ao propor a teoria heliocentrista, não apenas evocou a
beleza de sua hipótese baseada na elegância dos cálculos (que os conduziam à essa
hipótese), como também a redigiu com elegância sua obra De Revolutionibus Orbium
Coelestium, Sobre as Revoluções das esferas Celestes, de 1543, na qual proclama que

(...) no centro de tudo repousa o sol, pois quem colocaria esta luz de
um belo templo em lugar melhor do que este de onde pode iluminar
tudo ao mesmo tempo? (De Revolutionibus, 1973)

O cinema dos primórdios, nas primeiras décadas do século XX, foi um cinema
de atrações diversas que coincidiu com um período em que a popularização da ciência
estava na ordem do dia, assim como a reforma na educação ocorria em larga escala. A
filmografia desse período, que conectava a ciência com entretenimento, ficou conhecida
como popular science films, filmes de ciência popular, uma fórmula, quase um gênero,
constituído pelos elementos prazer e instrução.
Os popular science films faziam parte da programação das salas de espetáculo,
dividindo espaço com filmes de efeitos de animação, filmes de vistas e de passagens
bíblicas, compondo um panorama diversificado para agradar a uma plateia heterogênea.
A Pathé, a Éclair, a Gaumont e a Urban Company investiam em set ups destinados a
filmar as curiosidades da vida microscópica, transitando entre o entretenimento, o
conhecimento e o bizarro. Filmes da série The Unseen World, como Cheese Mites
(1903), de Martin Duncan, traziam uma narrativa que revelava a ciência introduzida na
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vida cotidiana, tendência da época (fig.2). Nele, o próprio Duncan faz seu desjejum
enquanto lê o jornal e come uma fatia de queijo. Em uma tomada ao ar livre, ele é visto
de perfil - destoando da mise-èn-scène frontal, em vigor naqueles anos. Ele leva a lupa
em frente ao queijo e, em um corte seco, vemos a imagem microscópica dos micróbios
que ali habitam.
Figura 2 - Cena do filme Cheese Mites em que vemos os micróbios do queijo.

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=wR2DystgByQ

Temos aqui o contraste entre a cena iluminada com luz solar, produzindo efeito
de registro naturalista, e a cena altamente planejada dos microrganismos, trazendo a
visão subjetiva do personagem. A montagem contígua nos leva a acreditar na sucessão
temporal imediata que se dá entre o primeiro e o segundo planos, e na equivalência
entre a imagem através da lupa e a imagem microscópica.
A partir da década de 1920, na França, Jean Painlevé foi o realizador que levou a
cinematografia científica para um outro patamar de representação da vida, em uma
proposta que abrangeu toda potencialidade do cinema na construção de um discurso
visual que valorizasse a beleza intrínseca dos fenômenos científicos, colocando à prova
as convicções e permitindo o prazer da descoberta. Apaixonado pelo mar, sua extensa
produção de filmes com espécies submarinas exigia todo um aparato técnico que ele e
seus colaboradores desenvolviam, além de muito preparo físico (figs. 3 e 4).
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Figura 3 - Capa do semanário VOILÀ, de 1935.

Fonte: http://proyectoidis.org/wp-content/uploads/2014/10/jeanpainleve3.jpg

Figura 4 - Painlevé filma cavalos marinhos no aquário

Fonte: https://proyectoidis.org/jean-painleve/

Discípulo de Jean Comandon, Painlevé empregava muitas vezes o fundo preto
para ressaltar as imagens principais, e assim como Comandon, lidava com a limitação
de não expor as criaturas à luz e ao calor excessivos, buscando trazer para a tela
imagens que fizessem parecer capturadas em seu habitat natural dos animais, o que
muitas vezes não era possível. Mas Painlevé contava com a vantagem de trabalhar, a
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partir da década de 1930, com películas muito mais sensíveis, e com mais nuances entre
o preto e o branco.
Conforme a plateia a que se destinava, Painlevé costumava ter mais de uma
versão do mesmo filme, por vezes até três, modificando a montagem, a sonorização, o
grau de aprofundamento em determinado tema. Muitas vezes ele atribuía vozes às
criaturas e inventava narrativas. As imagens de Painlevé fizeram sucesso nas artes,
especialmente entre os surrealistas, que se inspiravam na plasticidade das formas, no
ritmo incomum, no inesperado, e também na sua capacidade de espelhar a existência
humana nos aspectos mais ternos e mais violentos.
Em diversos países, incluindo o Brasil, o cinema científico e o filme de pesquisa
foram desenvolvidos sobretudo em universidades, muitas vezes em colaboração com
algum órgão estatal, visando a divulgação dos trabalhos de pesquisadores e o
intercâmbio entre instituições congêneres. No Brasil, o Instituto Nacional do Cinema
Educativo (INCE), investiu nesse sentido por esforço de seu fundador Edgard RoquettePinto. Os colaboradores mais assíduos do INCE foram Humberto Mauro e B. J. Duarte.
No escopo científico, o tema saúde era o mais frequente, tanto na obra de Mauro como
na de Duarte, com filmes destinados a estudantes e a congressos de medicina, com
demonstrações de cirurgias, usos de equipamentos, formas de esterilização e diagnóstico
e prevenção de doenças.
Depois de Humberto Mauro, Benedito Junqueira Duarte foi quem mais produziu
filmes científicos. Entre 1939 e 1974, produziu mais de 600 filmes, 192 dos quais estão
na cinemateca, a maior parte dos quais voltados para medicina, assunto pelo qual foi
apaixonado. Dentre os filmes de medicina, Transplante cardíaco, de 1968 foi o que
alcançou maior visibilidade, mostrando, não apenas o procedimento médico em si, mas
também a rotina do Hospital das Clínicas.
B.J. Duarte, que passou parte de sua juventude estudando na França, trouxe na
bagagem não apenas conhecimento técnico em fotografia, como também uma educação
visual que o levava a composições fotográficas de rara beleza, até mesmo em seus
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registros fotográficos familiares, retratista, como se dizia no início do século XX, da alta
sociedade.
Trabalhando com filme colorido B.J buscava dar ao espectador uma visão
privilegiada da cirurgia, dos equipamentos, chegando mesmo a "dirigir" a equipe
médica de modo a que o gestual ficasse natural, nem muito rápido, nem muito devagar,
completamente em foco, e iluminado adequadamente. Em filmes de cirurgia, o sangue,
a exposição da carne, a invasão no corpo são imagens fortes e que tendem a gerar mal
estar na plateia. No início do século XX, por exemplo, cirurgião excêntrico EugeneLouis Doyen trouxe polêmica à filmografia médica. Na França, gerou protestos ao
exibir seus filmes de operações abdominais, considerados apelativos e de mal gosto. Já
na Inglaterra, seus filmes foram aclamados.
Os filmes de B.J. revelavam profunda intimidade com o tema (fig.4), com o que
merecia ser centralizado e com o timming do procedimento. Para esta orquestração, B.J
chegava a cronometrar cirurgias experimentais para obter o máximo de dramaticidade e
eliminar as cenas menos importantes (SILVA, 2021, p. 324).

Figura 4: B.J. Duarte com o Dr. Euryclides Zerbini filma Transplante cardíaco.

Fonte: https://www.unifesp.br/reitoria/dci/entreteses/item/2849-cinema-invade-a-ciencia

O filme não apenas retrata os procedimentos cirúrgicos, como apresenta o
Hospital das Clínicas com um estilo grandiloquente, tomadas aéreas mostrando a
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localização do hospital, em seguida, suas instalações modernas, um pouco da rotina de
atendimentos e a cegada de um sujeito acidentado que, infelizmente não resiste e morre.
Toda esta introdução do filme denota tecnologia, controle, limpeza, profissionalismo,
sempre com uma fotografia sóbria, mas viva, equilibrada nos contrastes e nas cores
(fig.5). O coração da vítima do acidente vai continuar batendo, mas agora no corpo de
João Ferreira da Cunha, trabalhador da zona rural do Mato Grosso portador de uma
anomalia cardíaca congênita.

Figura 5: Cenas de Transplante cardíaco. A primeira imagem mostra o paciente antes de receber o novo
coração. A segunda imagem mostra equipamentos de ponta que mantém a circulação do sangue fora do
corpo do paciente. Na terceira imagem, vê-se a cavidade torácica sem o coração.

Fonte: http://bases.cinemateca.gov.br

Para infelicidade da equipe e do Brasil, que acompanhava cada etapa desse
importante passo na história da nossa medicina, Cunha faleceu 28 dias após o
transplante, aos 23 anos, fato que o filme, evidentemente, não retratou.
A partir do final dos anos 1960, popularização do vídeotape e dos recursos
computacionais alargaram o horizonte de possibilidades de estudar o mundo e de
divulgar conhecimento. A microscopia eletrônica fornece detalhes quase tácteis e a
computação gráfica realiza movimentos de câmera até destinos impossíveis na escala
humana de tempo e espaço. Imagens inexistentes na natureza, por exemplo, modelos de
sistemas matemáticos complexos ganham fisionomia, movimento e cor através da
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simulação de equações. O campo das imagens científicas extrapola o cinema, invade
quase todos aspectos da vida moderna.

Conclusão
O cinema científico é, antes de mais nada, uma construção cinematográfica e ele
pode também ser a ciência e a pesquisa. Ele é uma argumentação através dos registros
cinematográficos o qual a fotografia funciona como extensão da retina do cientistacineasta, que usa suas imagens baseando-se naquilo que nos é sensível nos modos
inteligível e passional. O filme científico não escapa da necessidade e do desejo de
convencer, e por mais que não veicule uma determinada ideologia, há em seu horizonte
uma linha ideológica posta justamente por esta necessidade de isenção de julgamento e
apenas demonstrar. A relação entre conhecimento e interpretação dá-se no plano
perceptivo da nossa existência. O conhecimento é resultado, pois, de uma interpretação
permanente que emerge da capacidade de compreensão, a qual é enraizada na própria
corporalidade biológica, mas é vivida nos domínios histórico, social e cultural. É essa
capacidade interpretativa que dá sentido ao mundo. Nessa perspectiva, a educação
estética consiste um conceito central na estratégia de persuasão, posto que a apreciação
do objeto fílmico é atrelada ao conhecimento e ao sentimento.
Assim, o cinema científico é uma criação, e em alguma instância, uma criação
artística, cujos objetivos são: ver, comprovar, medir, simular, mostrar. Calcado no
mundo concreto e exibindo o fantástico, sua missão silenciosa é convencer pela
demonstração. É um cinema de que se usufrui com prazer, ou seja, é um objeto que nos
afeta. Ele seduz o olhar a partir da plasticidade, da sua dimensão estética e sinestésica,
multidisciplinar, de onde provem seu poder discursivo, naquilo que a linguagem verbal
é incapaz de transmitir.
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AUMONT, Jacques. A estética do filme. Tradução de Marina Appenzeller. São Paulo: Papirus, 2009
[1995].
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Os mandamentos da cinematografia em Dogma 95: uma breve
análise53
Bertrand de Souza Lira54

Introdução
Em 1995, ocasião em que se comemorava os 100 anos da primeira sessão de
cinema pelos irmãos Lumière, seus inventores na França, os dinamarqueses Lars von
Trier e Thomas Vinterberg anunciaram o manifesto que ficou conhecido como Dogma
95 e causou ebulição no universo cinematográfico, ouriçando cineastas no mundo
inteiro. Seus dez mandamentos vislumbravam uma forma menos industrial e onerosa de
se fazer cinema. Hoje, essa forma de produção artesanal cinematográfica está nas mãos
de uma quantidade enorme de cineastas amadores (e profissionais, claro) que seguem,
por necessidade, alguns dogmas, parte deles sem nunca ter ouvido falar no manifesto.
Vamos separar esses dogmas em duas categorias da direção cinematográfica
trabalhadas por David Bordwell (2008): mise-en-scène e cinematografia, identificando
as preocupações formais do manifesto. Segundo Bordwell, para os críticos que se
reuniam em torno da legendária revista francesa Cahiers du Cinéma (François Truffaut,
Jacques Rivette, Eric Rohmer, entre outros),

A mise-en-scène compreende todos os aspectos das filmagens sob a
direção do cineasta: a interpretação, o enquadramento, a iluminação, o
posicionamento da câmera. (...) O termo também se refere ao
resultado na tela: a maneira como os atores entram na composição do
quadro, o modo como a ação se desenrola no fluxo temporal.
(BORDWELL, 2008, p. 33)

53

Trabalho apresentado no MOVI - I Encontro brasileiro de fotografia em movimento, realizado de 30 de
junho a 02 de julho de 2021. Modalidade: artigo.
54
Doutor, Universidade Federal da Paraíba (UFPB), João Pessoa-PB. E-mail: lirabertrand@gmail.com

134

Apesar de acreditarmos nessa concepção de mise-en-scène, neste texto vamos
trabalhar com a divisão que Bordwell opera entre mise-en-scène e cinematografia. A
primeira, ele entende como o que “o essencial sentido do termo denota cenário,
iluminação, figurino, maquiagem e a atuação dos atores dentro do quadro. (...) “A
movimentação da câmera diz respeito à cinematografia, não constituindo uma
característica do que é filmado.” (2008, p. 36, grifo nosso).
No livro A arte do Cinema: Uma introdução (2013), David Bordwell e Kristin
Thompson assinalam as áreas nas quais o cineasta tem controle sobre a mise-en-scène: o
cenário, o figurino, a maquiagem, a iluminação e a encenação (colocação dos atores em
cena). No domínio da cinematografia temos as técnicas de filmagem que circunscrevem
a ação da câmera e os “artifícios expressivos” com os quais o diretor trabalha. Ou seja, o
plano e os padrões que são inscritos sobre ele. “O cineasta também controla as
qualidades cinematográficas do plano – não apenas o que é filmado, mas também como
é filmado.” (2013, p. 273). Aqui vão ser considerados artifícios como enquadramento
(dimensões e formas do quadro), movimentos de câmera, tipo de lente, ângulo, duração
do plano, etc.
Com essa delimitação de domínios, analisaremos o manifesto Dogma 95,
identificando quais recomendações (mandamentos) pertencem a cada um deles. Sobre
esse manifesto, Isabella Thebas afirma que

A iniciativa dos diretores se deu como uma resposta à lógica de filmes
comerciais Hollywoodianos, de blockbusters, grandes orçamentos e
muitos artifícios. Em poucas palavras, o Dogma 95 pregava um
retorno ao cinema como feito antes da exploração industrial, com
maior autonomia nas mãos dos diretores-autores.55
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Elencaremos aqui as regras postuladas pelo Dogma 95, segundo pertençam à
mise-en-scène ou à cinematografia para depois nos determos no que trata
especificamente desta última:

Mise-en-scène
1. As filmagens devem ser feitas em locações, não em estúdios. Objetos e acessórios
não devem ser levados para o local (se algum objeto específico é necessário para a
história, a locação deve ser escolhida de modo que já contenha tal objeto).
2. O som nunca deve ser produzido separadamente das imagens, ou vice-versa (trilhas
musicais não podem ser usadas, a menos que a música esteja tocando no local onde a
cena é gravada).
6. O filme não deve conter ações superficiais (assassinatos, armas, etc., não podem ser
incluídos).
7. Alienações temporais e geográficas não são permitidas (ou seja, o filme deve
acontecer aqui e agora).
8. Filmes de gênero não são aceitos.

Cinematografia
3. O filme deve ser gravado com a câmera na mão. Qualquer movimento ou sensação de
imobilidade obtidos manualmente são permitidos.
5. Trabalhos ópticos e filtros são proibidos.
9. O formato do filme deve ser de 35 mm.
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Cinematografia e mise-en-scène
4. O filme deve ser em cores. Iluminação especial não é aceitável (se há pouca luz, a
cena deve ser cortada ou uma única lâmpada pode ser anexada à câmera).

Nem mise-en-scène e nem cinematografia
10. O diretor não pode ser creditado.
Percebemos que dos dez mandamentos do Dogma 95, três estão relacionados à
cinematografia, cinco com a mise-en-scène, um relacionado aos dois, e um, o décimo
(“O diretor não pode ser creditado”), não encontramos categoria para encaixá-la. Uma
regra que não foi seguida nem pelos mentores do manifesto desde o primeiro filme
Festa em família, de Vinterberg, em 1998 (Figura 1). Claro que essas regras
draconianas, assinadas como “voto de castidade” pelos seguidores do movimento pelo
mundo, segundo Thebas, “não tinham um fim em si, mas procuravam provocar uma
nova forma de fazer cinema. Uma forma extremamente desafiadora e livre de grandes
orçamentos e aparatos técnicos”56
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Figura 1: Cena de Festa em família (Thomas Vinterberg, 1998)

Fonte: Foto Thomas Bo Larsen, Thomas Vinterberg
https://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-21630/fotos/detalhe/?cmediafile=21553884

O mandamento de número três indica o uso de câmera na mão, não
necessariamente uma câmera instável, no entanto, qualquer percepção de imobilidade e
movimento devem ser obtidos manualmente. Os movimentos de câmera têm seus
significados: se estáveis indicam ordem, equilíbrio, se instáveis provocam a sensação de
caos. “Quanto mais agitado o plano, maior a instabilidade sugerida. O impacto do plano
geralmente é ampliado justapondo-o a um plano calmo ou a um plano imóvel. (SIJILL,
2019, p. 226).
No mandamento quatro, o manifesto mistura cinematografia e mise-en-scène
quando se refere à opção por cores nas filmagens (cinematografia) e ao tipo de
iluminação (mise-en-scène). Em se tratando de película, a imagem resultante (com
maior ou menor contraste) vai depender do tipo filme usado. “Os tipos de película
cinematográfica são diferenciados pelas qualidades químicas da emulsão. A escolha da
película tem muitas implicações artísticas. [...] Películas de cores diferentes produzem
contrastes cromáticos variáveis. (BORDWELL E THOMPSON, 2013, p. 274). Essa
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amplitude cromática pode ser controlada no laboratório, mas com a produção digital
essa manipulação é feita na própria câmera e ajustadas em potentes ilhas de edição com
seus inumeráveis recursos.
No mandamento cinco, o manifesto proíbe efeitos ópticos e filtros, no entanto,
não se refere ao uso das objetivas e suas diferentes distâncias focais que têm efeitos
significativos sobre a imagem inscrita no plano. De qualquer maneira, com a
digitalização dos equipamentos de filmagem e de edição, com seus incontáveis recursos,
dificilmente um cineasta vai recusar tirar proveito desses artifícios com fins a recursos
expressivos que considera ideal para sua mensagem.
E, finalmente, o uso recomendado pelo manifesto no mandamento nove, a regra
de que o formato do filme teria de ser 35mm, deve ter caducado. As tecnologias digitais
de captação e edição baratearam a produção audiovisual, além de oferecer melhores
condições de filmagem e finalização dos filmes. Em Druk – Mais uma rodada, por
exemplo, 26 anos depois, Vinterberg ainda segue na sua mise-en-scène alguns
mandamentos do Dogma 95, como o uso constante de câmera na mão e do recurso
exclusivo à iluminação ambiente – facilitados pela miniaturização dos equipamentos e
sua capacidade de registro de imagens em situação de pouca luz, sem torná-las
excessivamente granuladas e chapadas (Figura 2). O que não aconteceu em Festa de
Família (1998) com suas imagens granuladas.
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Figura 2: Druk – Mais uma rodada (Thomas Vinterberg, 2020) e os recursos digitais.

Fonte: Frame do filme.

Breve conclusão
Redigido pelos cineastas Lars Von Trier e Thomas Vinterberg, o Dogma 95
preconizava um retorno às origens do cinema, como vimos, época em que os diretores
tinham total controle sobre suas obras. O Manifesto apresentava dez mandamentos
éticos, técnicos e estéticos, que os cineastas deveriam adotar em suas obras para se
alinharem ao movimento. Em linhas gerais, defendia um cinema com narrativa e
estética mais realistas e menos atrelado aos ditames mercadológicos, com filmes sendo
mais atrativos pela história narrada e o trabalho dos atores do que por artifícios outros.
O manifesto antecipou o que a era da produção digital iria proporcionar.
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A noite preta57
Matheus ANDRADE58

Resumo
Esta é uma crítica cinematográfica com foco na direção de fotografia do filme Cidade
de Deus (Fernando Meirelles, 2002), pontualmente no processo de feitura de uma das
cenas noturnas da obra: a cena em que os ladrões se escondem na mata. O fotógrafo
César Charlone recorreu a uma estratégia específica de cinematografia digital para
filmar uma noite durante o dia. O truque para obter a visualidade notívaga se deve aos
princípios das cores na fotografia, o que definiu os procedimentos gerais do trabalho,
desde a captura das imagens até a criação da ilusão visual necessária no tratamento em
pós produção. O resultado na tela é uma noite enegrecida, com contrastes fortes, dona
de uma escuridão profunda. Uma noite preta.

Palavras-chave: cinematografia; direção de fotografia; cena noturna; tratamento de
imagem.

Ouve-se o som de tiro. É o sinal combinado para que “o trio ternura” pare tudo e
saia rapidamente do motel em que estão assaltando. Eles pegam o que conseguem,
furtam um carro e voltam frenéticos para a comunidade. O automóvel termina
estacionado dentro de um bar, num leve acidente. Os três sujeitos saem do carro e
procuram se esconder antes que a polícia chegue. Dois deles vão para uma mata
próxima dali. O outro corre para uma casa. Com algumas informações, os policiais
entram na mata e ainda tentam encontrá-los naquela escuridão, mas não têm êxito. Vão
embora e os bandidos ficam em cima da árvore, observando tudo até o amanhecer. No
fim da cena fica claro que aquela noite guardava segredos.
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Figura 1- Marreco e Alicate escondidos em cima da árvore, olhando a polícia lá embaixo

Fonte: frame extraído do próprio filme

Esta é uma das cenas noturnas de Cidade de Deus (Cidade de Deus, 2002,
Brasil) dirigido por Fernando Meirelles, uma obra mundialmente aclamada pela crítica e
pelo público. Por isso, tornou-se um trabalho de projeção para os profissionais
envolvidos, entre eles o diretor de fotografia César Charlone, até mesmo antes da
indicação ao Oscar de Melhor Fotografia, em 200459.
O jovem uruguaio veio a passeio para o Brasil, onde descobriu que podia estudar
cinema numa universidade e trabalhar com isso pelo resto da vida. Não pensou duas
vezes. Desde os anos 1970 ele realiza filmes.
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Juntos, Meirelles e Charlone decidiram fazer Cidade de Deus em suporte digital,
numa época em que ainda era uma escolha reticente no Brasil. Isso possibilitou largas
experimentações, inclusive a de fazer a cena noturna da mata com aquele visual preto.
Naquela época, muitas das referências de imagens da noite em matas eram de
contraluzes artificiais azuladas e fumaça entre as árvores. Tudo o que Charlone não
queria para o filme. Então, ele foi pessoalmente num jardim com árvores para entender
como poderia fotografar a cena. Em meios à natureza, ele se pôs a pensar: “se eu usar o
sol com isso é um contraste muito alto. Aí fica muito alto a alta luz e a sombra”. Então,
de repente, apareceu uma nuvem, a luz ficou difusa, os contrastes diminuíram e ele
entendeu prontamente que seria no velho estilo day for night, só que ao invés do filtro
na objetiva, o processo era para ser resolvido na pós-produção do sistema digital.
César Charlone é um fotógrafo que, assumidamente, dá muita importância ao
tratamento das imagens. Tanto que considera sua fotografia como matéria prima para o
software, assim como o pessoal do som faz. Com isso, ele estabeleceu uma parceria
duradoura com Sérgio Pasqualino, o colorista das suas imagens. E assim, entre eles, de
fato, há muito entrosamento, diálogo e abertura para a novas experiências visuais.
No caso da noite preta, César diz que fez uma foto do jardim com uma câmera
doméstica e mandou para Sérgio, que logo resolveu a equação e disse que daria certo.
O sensor da câmera digital organiza suas informações a partir das cores
primárias da luz. O software decodifica a informação fotográfica separando vermelho,
verde e azul, isto é, o famoso sistema RGB (Red, Green e Blue). Frente às
possibilidades de controle da imagem no computador, o colorista tem condições de se
aproximar dos resultados esperados para uma cena noturna.
Naquela ocasião, Charlone filmou de dia, com o céu nublado, tendo a luz
principal de tonalidade azulada. As folhas são naturalmente verdes. Então, para fechar a
tríade cromática, a pele dos atores foi pintada de vermelho. Sendo assim, é só aplicar
uma camada de azul sobre a imagem na pós-produção e transformar o dia numa noite.
Com a possibilidade de manipular os elementos a partir das cores primárias, no
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tratamento, o colorista baixou a intensidade do verde para as folhas ficarem pretas,
enquanto subiu o vermelho para tornar os atores negros visíveis no escuro. A camada de
azul bloqueia as outras duas cores, modificando-as para os objetos refletirem apenas o
raio azul que incide sobre eles. O resultado foi uma noite preta, intrigante pela
plasticidade com que se apresenta na tela.
As camisas de tons claros, na cena, saltam para frente da imagem, visto que
refletem a luz solar com uma alta intensidade, no caso, o azul. Os rostos dos atores
negros foram untados de óleo e borrifos de água com a finalidade de criar uma
superfície reflexiva para torná-los perceptível para câmera, facilitando o processo de
decodificação do sensor na baixa luminosidade.

Figura 2 - rosto suado do personagem Alicate em cima da árvore

Fonte: frame extraído do próprio filme
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O breu dado através da predominância da cor preta nos elementos do quadro
ajuda na ideia de fazê-los imperceptíveis na cena. Apenas o suor no rosto, ou melhor, o
óleo e a água fazem reluzir a luz azul que o ilumina. Em suma, o azul aparece, enquanto
o verde e o vermelho são transformados em preto. Trata-se de uma forma de “noite
americana” em cinematografia digital, cujo resultado é uma escuridão notívaga singular.
O óleo foi um recurso utilizado ao longo da narrativa do filme, principalmente a
partir do momento que a comunidade é tomada pelo tráfico, mudando substancialmente
o look do filme. O brilho na pele é como as ruas propositalmente molhadas nas noites
cinematográficas. Às vezes, nem se sabe de onde veio água. Mas está lá. E o importante
mesmo são os efeitos luminosos na imagem. Nesse caso, os pontos brilhosos no rosto
dão volume ao quadro. Eles parecem estar mais próximos do espectador, em
contraposição aos escuros. Isso constrói a ilusória tridimensionalidade na tela.
A escuridão da cena noturna da mata se mostra como um truque de
cinematografia bem sucedido, não apenas por ser um código verossímil, mas também
por ser uma solução muito mais viável do que seria filmar durante a noite, revelando o
mundo de possibilidades criativas da cinematografia digital naquela ocasião.
Além do negrume da noite preta, Cidade de Deus é um filme para se apreciar
cautelosamente em função dos outros truques de direção de fotografia, pois muitos são
extremamente intrigantes até mesmo para os observadores mais atentos. Isso serve,
também, para os outros trabalhos posteriores da parceria Meirelles e Charlone, a saber:
O jardineiro fiel (The constant gardener, 2005, EUA), Ensaio sobre a cegueira
(Blindness, 2008, Japão/Brasil/Canadá) e Dois papas (The two popes, 2019, Reino
Unido/Itália/Argentina/EUA).
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Deslocamentos visuais de Christopher Doyle60
Ananda Fortunato da CRUZ61

Christopher Doyle
Christopher Doyle fez sua estreia no cinema realizando a fotografia do filme
That Day on the Beach (Edward Wang, 1983). O longa foi um marco para o cinema
taiwanês e oriental, firmando a New Wave de Taiwan, movimento paralelo à New Wave
de Hong Kong, onde o fotógrafo também colaborou em vários filmes que ficaram
reconhecidos internacionalmente, como Amores expressos (Chung Hing Sam Lam,
1994) e Herói (Yīngxióng, 2002).
Sua aproximação com o cinema asiático se deu após ter saído, aos dezoito anos,
de sua terra natal na Austrália, para se aventurar pelo mundo em um navio norueguês,
trabalhando como escavador de poço na Índia, com medicina chinesa na Tailândia até
chegar em Taiwan para aprender mandarim. No território chinês, adotou o nome Du Ke
Feng, algo como "igual ao vento" (apelido que corresponde à velocidade de suas
projeções e ao seu ritmo de trabalho). Em Taiwan, Doyle teve contato com a fotografia
no final da década de 1970 e em seguida começou a trabalhar com o cinema ao lado de
Edward Wang, se aproximando depois da cidade de Hong Kong, onde vive há trinta
anos. Foi nesse local que Doyle dedicou sua extensa colaboração com Wong Kar-Wai.
Nas últimas quatro décadas, Doyle realizou mais de setenta filmes e foi
premiado diversas vezes, tendo conquistado o troféu honorário Pierre Angénieux
ExcelLens, em Cannes, em 2017. Fora do cenário asiático, Doyle fez a fotografia de
vários dos mais icônicos filmes do cinema internacional, colaborando com Alejandro
Jodorowsky, Gus Van Saint e Jim Jarmusch. Além do cinema, há anos que ele trabalha
com técnica mista de pinturas e colagem de papel. Assim como suas fotografias, suas
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colagens são simultaneamente desconstruídas e sofisticadas, repletas de contraposições
de cores e expressivas texturas.
Doyle se constituiu como um cinegrafista que não segue regras ou protocolos já
estabelecidos, suas escolhas técnicas buscam prioritariamente contar histórias, que se
adaptam à uma linguagem apropriada e original para cada projeto. Assim como CartierBresson (2015), sua forma de trabalho é baseada na captura instintiva da imagem, o que
o levou a utilizar a maioria das técnicas cinematográficas possíveis, seja manipulando a
velocidade do obturador, usando de diversos modos a câmera lenta, luzes piscando e
composições extremas e não convencionais. Utilizando dessa liberdade criativa e
conceitual, Christopher Doyle conseguiu criar seu próprio fluxo de trabalho sem
pretensões ou necessidade de obedecer a uma linguagem cinematográfica específica
(GOODRIDGE, 2011).
A seguir, veremos duas sequências em que Doyle realizou na década de 1990
para identificar a originalidade de seu trabalho e entender um pouco como ele se
estabeleceu como um dos principais cinegrafistas contemporâneos.

Dias selvagens
Dias selvagens (A Fei Jing Juen, 1990) foi o primeiro trabalho da união de
Christopher Doyle com Wong Kar-Wai e com o diretor de arte William Chang. Juntos,
eles formaram a composição orgânica de sete longas-metragens realizados com base
nas locações das filmagens, e não prioritariamente por meio de roteiros, o que fez
muitas das cenas serem projetadas poucas horas antes das filmagens. (BORDWELL,
2011, p.172).
O enredo de Dias selvagens trata do personagem Yuddy (Leslie Cheung) que
está em busca de sua mãe biológica após a mulher que o criou ter lhe contado a
verdade. O personagem possui um comportamento desinteressado e egocêntrico, que
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passa boa parte de seu tempo seduzindo mulheres, que ficam imediatamente
apaixonadas por ele, mas que logo sofrem por seu desprezo.
Em uma das cenas que compõem vários elementos recorrentes no cinema de
Wong, veremos a que tem início no quarto de Yuddy, deitado em sua cama enquanto
acende um cigarro com um fósforo. Em um plano conjunto que nos apresenta este
cenário, vários objetos, como relógio, cinzeiro e tecidos rondam o personagem em sua
cama, observado pela câmera que se encontra estática atrás das roupas, como se
estivesse escondida, mas com acesso à totalidade do quarto. A decoração se apresenta
em tons pastel sob uma coloração esverdeada. Os objetos são claros, entre tons de
amarelo e branco. O som do “tic-tac” do relógio expressa o tédio de Yuddy e pelos
movimentos de sua perna, notamos uma certa inquietação. Em voz over ele se recorda
da história de um pássaro que não tinha garras, e quando se sentia cansado, pairava nas
nuvens. Ele então apaga o cigarro e joga a caixa de fósforos longe. No próximo plano,
desta vez mais escuro, de coloração marrom avermelhada e que de certa forma ajuda a
destacar sua roupa (regata e shorts brancos), ele coloca uma música latina (Perfídia,
Xavier Cugat) no tocador de discos e começa a dançar se olhando no espelho. A câmera
está mais próxima de Yuddy, capturando sua imagem refletida no espelho, depois segue
seus movimentos em panorâmica para a direita que captura as janelas, as cortinas e ele,
que está de costas dançando. A câmera segue lentamente seus movimentos enquanto ele
gira para a esquerda, até surgir novamente sua imagem no espelho, de corpo inteiro no
fundo de paredes verde-claras. A cena parece que foi muito ensaiada, visto os
movimentos de câmera estarem sincronizados com os gestos suaves de Yuddy, que está
com o cabelo bem penteado e lustrado apesar de estar sumariamente vestido. Ele se
move com sensualidade, da mesma forma que se aproxima das mulheres nas cenas
anteriores. A cena só tem um corte, quando Yuddy levanta para escolher a música
(Figura 1). São várias as cenas em seu quarto, mas esta se destaca por mostrá-lo
sozinho, como tenta se distrair e como se vê quando está em um momento íntimo.
A presença de relógios e o destaque constante de outros objetos, como espelhos
e cortinas é uma marca no cinema de Wong, assim como a iluminação acentuada na
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fumaça que sai do cigarro pode ser creditada ao trabalho de Doyle. Mas a escolha da
música latina em conjunto da coreografia de Leslie Cheung são peças-chave desta
composição de cena, que demonstra a sensualidade e a auto-afirmação de Yuddy como
forma de driblar a rejeição sentida pelo abandono da mãe biológica. Wong justifica a
utilização deste recurso: “Quando eu tento explicar para o operador de câmera a
velocidade que eu quero para um movimento específico, uma parte de uma música
geralmente irá comunicar melhor que mil palavras.” (WONG apud TIRARD, 2002,
p.175, nossa tradução).
Figura 1 – Cena do filme Dias selvagens em que Yuddy está em seu quarto dançando.

Fonte: Frame extraído do filme Dias selvagens.

Em Dias selvagens podemos observar como os movimentos dos corpos, as
gotículas de suor escorrendo, o brilho da pele, configuram uma precisão de sentidos que
se relacionam com o teor lascivo da obra e da música. Em Fenomenologia da
Percepção, Merleau-Ponty (2006) estabelece como a apreensão dos sentidos se faz pelo
corpo, tratando-se de uma expressão criadora, a partir dos diferentes olhares sobre o
mundo. Não se limitando a uma soma de dados visuais, táteis ou auditivos, o
movimento de uma dança é estruturado por uma intenção, o que possibilita uma melhor

150

apreensão dos sentidos que o corpo é capaz de suscitar. O corpo de Yuddy não está
isolado, e combinado a seus movimentos se insere a iluminação, as cores e os objetos,
isto é, os detalhes que sustentam a estética e a narrativa do percurso artístico
consolidado pelo trio de Hong Kong e nos ajudam a perceber o estilo de visão de
Doyle, composto pela impressão de corpos, cores e sentidos.

Away with Words
O primeiro projeto autoral de Christopher Doyle, Away with Words (1999),
surgiu quando ele já havia colaborado em mais de vinte filmes internacionais. O longa
conta a história de amizade que surge entre três personagens estrangeiros que vivem em
Hong Kong. O principal, Asano (Tadanobu Asano) é um japonês que conta, na maioria
das vezes em voz over, seus pensamentos, expressando como o uso das palavras é uma
questão que o incomoda, como o tubarão ser o nome de um ponto de ônibus na vila em
que morava no Japão quando criança e servir, ao mesmo tempo, de alimento no
restaurante de sua vizinhança. Para ele, é inconcebível os diversos significados para
uma única palavra.
Doyle opta em seus filmes por temperaturas de cores variadas, e neste em
específico, ele escolheu a cor azul. Quando os personagens estão em um bar, em Hong
Kong, a decoração e o figurino são de coloração azul mais escuro, o que sugere um ar
de melancolia para essas cenas, e azul mais claro quando são apresentadas as cenas em
um parque aquático em Yokohama nas quais o fotógrafo utiliza muitos ângulos
inclinados, simulando uma desorientação no tempo reverberado pelas memórias de
Asano. Algumas cenas mais esverdeadas se passam na vila que Asano vivia quando
criança no Japão, na Ilha de Taketomi, aventando a sensação de frescor do ambiente
litorâneo.
Doyle utiliza lentes grande angulares que dobram o espaço, e vários filtros,
assim como manchas, borrões, flash e fotos deliberadamente subexpostas ou
superexpostas. As fotografias de frases escritas em várias línguas (inglês, japonês,
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chinês) nos locais de comércio são recorrentes para apresentar as dificuldades que
surgem na comunicação e as nuances provocadas pelos sentidos das palavras que
entram em choque num local que aproxima diversas línguas e culturas como Hong
Kong.
Uma das sequências mais significativas da obra é a de quase três minutos de
duração que inicia com um tilt de baixo para cima que capta as folhagens de palmeiras
que em suas pontas formam uma fresta para a visão das costas de Asano que está de
terno em um parque aquático em Tóquio. Corta para o plano-detalhe que pega os os pés
de Asano na água espumante da piscina que imita o mar ao simular as ondas.
Acompanhamos seu rosto satisfeito e seu divertimento nas atrações das piscinas por
meio da câmera inclinada e de um zoom para o seu rosto contente. Na próxima cena,
visualizamos Asano caindo da tirolesa e, em outra cena, a câmera na mão o acompanha
dentro de um tobogã, realizando um contra plongé de Asano nas águas do escorregador
respingando na lente que dão passagem para as cenas da chuva que surgem mostrando o
caminho para a praia de sua infância. Em seguida, pinguins nadam e a câmera
enquadraos metade embaixo d’água e metade na superfície. Depois, surge um urso
polar atrás de um vidro nadando pela direita e Asano no próximo quadro vem nadando
em direção à esquerda, sequenciando diversos ângulos dele nadando em várias direções.
A combinação desses quadros que captam um aquário e Asano no mar artificial nos
remete à busca pelo local de origem, ao ser que não se encontra em seu local natural.
No plano da estrada à beira da praia, a saturação de verde das folhagens das
palmeiras dá espaço para novamente surgir Asano caminhando até a praia (Figura 2),
desta vez realçada por filtros coloridos. Um corte por meio de flash nos leva para a
fotografia aérea da costa que captura o menino Asano de bicicleta, até entrar no quadro
a nuca de Susie (amiga de Asano), que se encontra na beira do mar, e contornando seu
rosto de perfil, a fotografia superexposta fica totalmente branca em seu rosto, o fade out
abre espaço para a imagem do céu descendo para o menino Asano nu, de braços
abertos, no meio do mar apresentado num plano médio. O garoto mergulha, levanta e se
agita espraiando a água salgada, e este é o fim da sequência composta pela combinação
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harmônica de cenas aceleradas e lentas que acompanham a música hipnotizante Sugar
Water, da dupla de japonesas Cibo Matto. Ao atingir uma sinestesia nesse emaranhado
de águas, corpos e movimentos, a câmera na mão é uma das marcas dos registros de
Doyle:
Sempre gerencio minha própria câmera. Sempre... Não se trata apenas
de ir do ponto "A" ao ponto "B": o que importa é como você chega lá.
Na Grã Bretanha ou nos Estados Unidos, a relação entre a câmera e o
cinegrafista costuma ser mais distante e mais conjectural e,
presumivelmente, mais objetiva. Mas não acredito nessa objetividade.
Pode ser aplicável a certos processos, mas para mim não é algo tão
visceral, de sujar as mãos. (DOYLE apud. GOODRIDGE, 2011,
nossa tradução).

Nesse emaranhado de cenas aquáticas que comunicam a relação dos personagens
com o espaço, Doyle consegue captar a transitoriedade dos ambientes como metáfora da
efemeridade da própria vida, revelando um trabalho similar ao de seu amigo Wong KarWai, considerado como um diretor de “cinema de fluxo”, isto é, um cinema voltado em
direção à nostalgia, à evocação de estados transitórios e à emoção. Dessa forma, “eles
realizam um cinema de imagens que valem mais por suas modulações do que por seus
significados” (OLIVEIRA JR., 2013, p. 205).
O uso da iluminação natural, seja neon, vapor de sódio ou lâmpadas
fluorescentes, sempre é escolhido por Doyle de acordo com o que ele observa nas
locações, considerando, como vimos, que o autor prefere não alterar o espaço das
filmagens. A exploração da cor é uma de suas marcas, sendo exaltadas, posteriormente,
por meio de um estudo profundo na realização de Herói (Yīngxióng, 2002), obra que
utiliza ao extremo o uso monocromático. Nos filmes de Doyle, temos “a oportunidade
de olharmos para as cores como seres vivos, com cadência própria e, sem dúvida
alguma, em constante movimento.” (Scansani, 2019, p.28).
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Figura 2 – Cena do filme Away with Words em que Asano está indo em direção ao mar.

Fonte: https://mubi.com/films/away-with-words/trailer

Away with Words nos apresenta espaços nebulosos, inexatos, que podem
apresentar pequenos destaques, mais ou menos nítidos, provocando deslocamentos
visuais que estão intimamente ligados à memória dos personagens e suas travessias.
Como uma das formas de resgatar a memória, Asano surge várias vezes no mesmo
caminho para o mar, o lugar de encontro para o profundo, para a busca de si quando se
sente perdido. A escolha dos tons de azul e verde nos conduzem à tranquilidade dos
ambientes repletos de água, seja artificial, como em um parque aquático, ou natural,
como a praia.
As cidades de Tóquio e Hong Kong em Away with Words são retratadas por
espaços pequenos, representando a inadaptabilidade de Asano e provocando seu retorno
à praia de sua infância, já que segundo ele, “os lugares perto do mar são os melhores”,
servindo, portanto, como o único lugar seguro e acolhedor, onde o azul fica mais
iluminado.
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Considerações finais
Os olhares sobre o mundo de Christopher Doyle são uma referência importante
para o cinema contemporâneo. As sequências que analisamos, ainda que brevemente,
mostram os parâmetros que ele utilizou para desenvolver seu estilo baseado nos
espaços, respeitando suas limitações e transitoriedade. Através de cortinas, janelas,
plantas, roupas e outros objetos interpostos, o quadro de Doyle é reconfigurado
constantemente, evocando um espaço emocional.
No final dos filmes analisados, os dois personagens, Yuddy e Asano, são jovens
solitários que vão seguir o seu caminho de origem - o primeiro vai para as Filipinas e o
segundo, para o Japão. Ambos são imigrantes em Hong Kong que buscam seu lugar de
identificação e a situação em que se encontram refletem os sentimentos causados pela
situação política do local que passava por decisivas mudanças, isto é, a descolonização,
a busca de autonomia e a transferência da cidade para o governo chinês em 1997.
Analisando os filmes desse período, Bordwell observa como eles “convidam a crítica a
pesquisar para alegorias de impermanência refletindo as ansiedades de Hong Kong
antes de 1997”. (BORDWELL, 2011, p.173, nossa tradução). Em um de seus trabalhos
recentes para o cinema, Doyle, inserido nas manifestações de Hong Kong, atualiza uma
visão documental e ficcional entrevistando três gerações em Hong Kong Trilogy:
Preschooled Preoccupied Preposterous (Christopher Doyle, 2015).
Podemos apontar outros elementos em comum dos filmes observados, como a
música marcante determina os movimentos dos atores e a escolha dos ângulos, e as
cenas que não possuem diálogos, mas a presença de voz over e os silêncios intensificam
a narração. O modo como percebemos os deslocamentos internos dos objetos e dos
personagens por contornos esfumados e indecifráveis está intimamente ligado ao
tempo, pela combinação de movimentos frenéticos e lentos que causam certa
desorientação visual. Dessa forma, alterando o modo como a objetiva capta o espaço, as
relações com o espaço também mudam, assim como a percepção desses ambientes.
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As cores reforçam esses lugares de clima tropical, úmido e chuvoso, que por sua
vez expressam os sentimentos de nostalgia, tristeza e solidão em Dias selvagens, e
diversão em Away with Words. Os dois filmes podem ser inseridos no “cinema de
fluxo”, pois “não captam ou recriam o mundo segundo articulações do pensamento que
se fariam legíveis nos filmes” (OLIVEIRA JR., 2013, p.205), mas antes, se estabelecem
pela expressão de espaços vagos e nebulosos, mais interessados em conceber um ritmo
no lugar de um sentido ou uma abstração.
As imagens de Away with Words e de Dias selvagens nos ajudam a
compreender a relação dos honcongueses e de seus imigrantes com a era pós-colonial,
com a reintegração à China e com sua própria identidade. Doyle, que se considera um
honconguês, por meio de sua busca por um olhar original e comprometido com a arte
da cinematografia, está muito distante dos métodos que a indústria cinematográfica
impõe. O cineasta consegue captar, seja com sua iluminação ou com seus movimentos
de câmera, a solidão e a vulnerabilidade de seus personagens. Percebemos, assim, uma
marca autoral, um estilo narrativo que se justifica pela constância dessas escolhas
estéticas repleta de deslocamentos visuais.
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O enquadramento, as linhas de dentro e as formas escoadas62
Silvaneide Dias da SILVA63
Rogério Luiz Silva de OLIVEIRA64

Resumo
Este artigo tem por objetivo refletir sobre a composição estética proporcionada pelas
linhas formadas dentro dos enquadramentos cinematográficos. Para tanto, iremos
analisar a direção de fotografia do seriado Medici: Mestres de Florença (Medici:
Masters of Florence, 2016), do diretor Sergio Mimica-Gezzan. Para desenvolver nossa
reflexão estamos tomando como referência o filósofo e historiador da arte Georges
Didi-Huberman e a escritora Clarice Lispector. Nossa pesquisa parte da constituição das
imagens que constituem as cenas protagonizadas pelas personagens femininas
Contessina de Medici e Lucrecia de Medici. É constante nas imagens da obra uma
composição de linhas mais expressivas a determinadas interpretações. Assim, estamos
percebendo a relevância do enquadramento como o que possibilita o escoamento das
linhas de dentro destas formas aparentemente contidas no quadro.

Palavras-chaves: direção de fotografia; linhas; Clarice Lispector; Georges DidiHuberman

The framing, the lines from within and the drained forms
Abstract
This article aims to reflect on the aesthetic composition provided by the lines formed
within the cinematographic framings, for this we will analyze the direction of
photography of the series Medici: Masters of Florence (2016), by director Sergio
Mimica-Gezzan. To develop our reflection we are taking as reference the philosopher
and art historian Georges Didi-Huberman and the writer Clarice Lispector. Our research
starts from the constitution of the images that constitute the scenes played by the female
characters Contessina de Medici and Lucrecia de Medici. A composition of lines that
are more expressive to certain interpretations is constant in the images of the work.
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Thus, we are realizing the relevance of framing as what makes possible the flowing of
lines from within these forms contained in the frame.

Keywords: direction of photography; lines; Clarice Lispector; Georges Didi-Huberman

Introdução
As linhas do enquadramento cinematográfico contornam tudo que compõe o
interno do quadro, isso é visível. Mas e depois da margem, o que há destas linhas? Na
presente discussão, refletimos sobre essa criação que ultrapassa “os limites do quadro”.
Poderíamos direcionar nossa atenção na presente análise ao jogo de luz e sombra, traço
tão discutido e relevante no estudo do cinema e do audiovisual. No entanto, estamos
optando por tirar uma amostra deste mundo repleto de significados que é a
cinematografia, sem necessariamente abordar a área da iluminação. Assim o que nos
interessa aqui é o enquadramento, pensar essa sensação de pedaço tirado de algum
lugar, e de um pedaço preenchido. Béla Balázs escreve em um ensaio de 1923 que a
câmera é um novo equipamento que chega para confeccionar essa imagem e seu
movimento. “Nada comparável a este efeito de “identificação” já ocorreu em qualquer
outra forma de arte e é aqui que o cinema manifesta sua absoluta novidade artística.
(BALÁZS, 1923/1983, p. 85). Um quadro, corpos, objetos e o movimento, um tricô de
lãs espinhosas e macias que vivem no enquadramento se enlaçam e brotam do quadro.
Dentro desse quadro que no audiovisual chamamos de plano e ante o espectador,
acontecem as mais diversas articulações de corpos e objetos, uma escrita ininterrupta
num desenrolar contínuo nos moveres das personagens que se juntam e se afastam, se
mostram e se escondem. Tudo isso enlaçado à movimentação de objetos erguidos,
jogados ao chão, ou estáticos fazendo parte de certo local nessa aparente inércia. É fato,
estejam os corpos e os objetos parados ou em movimento dentro do plano, eles
proliferam para o externo deste quadro num jogo de artifícios que vemos ou não nas
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linhas que se formam a cada gesto ou inércia do corpo que dorme ou que olha parado
em interação direta com o espectador, o que se nomeia de câmera objetiva.
Por vezes, ao observar, fixamos nesse quadro na busca por descrevê-lo em nosso
tão comum e acertado saber, essa certeza que costumeiramente nos move os olhos nas
leituras que fazemos, seja quando olhamos na tela um corpo ou objeto centralizado no
meio do plano, ou quando os dois e se olham e se comunicam.
Esses conglomerados possuem existência autônoma e, assim, emitem de uns aos outros
as vozes, os toques e os sentimentos vívidos neles mesmos e no espectador do lado de
fora da tela, do lado externo do papel da carta escrita. É por essa perspectiva de análise
mais poética das imagens do seriado que estamos partindo também da obra Todas as
Cartas (2020) de Clarice Lispector (1920-1977).
Clarice Lispector foi uma das maiores escritoras brasileiras do Século XX. Sua
linguagem poética e inovadora transborda de seus contos, crônicas, cartas e romances.
Em 2020, ano de centenário da escritora foi lançada pela editora Rocco a obra Todas as
Cartas, uma união embriagante de quase 300 cartas.
Lispector coloca nas cartas retângulos/papéis sentimentos como saudades,
inquietações e situações corriqueiras vividas por ela em Portugal, Itália e Estados
Unidos, entre 1943 e 1959, ao escrever diariamente às suas irmãs, a escritores e amigos
do Brasil. São essas escritas postas nos papéis que chegam até os leitores como
transbordamentos. Nesse fazer poético clariceano encontramos orientações importantes
para nossa pesquisa da imagem do audiovisual enquanto essas formas vivas, e por assim
dizer, libertas do quadro. Assim, estamos pensando os retângulos/cartas de Lispector,
como feitos tão criadores quanto os que temos ante os enquadramentos da
cinematografia de Vitório Omodei Zorini65.

65 Vitório Omodei Zorini é um diretor de fotografia italiano, entre seus trabalhos estão: Odio
l'estate (2020), Medici: Mestres de Florença (2016-2018) Brutti e Cattivi (2017), Quo Vado? (2016), I
nostri ragazzi (2014), La Madre (2014), entre outros.
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Nesses quadrados de papéis clariceanos, escritos na maioria das vezes à máquina
percebe-se um germinar de linhas enquanto leitores e observadores das imagens óbvias
e das que daí nos são emitidas, o que estamos entendendo como escoamento das letras
da autora.
Nessa reflexão e nessas formações de linhas vemos nos escritos de Lispector o
que estamos buscando como criação na direção de fotografia de Vitório Omodei Zorini
e o que podemos significar como interno ou externo nos enquadramentos que
analisaremos no decorrer do estudo. As significações de dentro desse enquadramento
são enviadas ao espectador. Ele pode absorvê-la como mera informação ou uma criação
fértil demais para caber no retângulo. Vejamos como a mensagem de Lispector é
dirigida ao seu amigo Lúcio Cardoso em uma de suas cartas, ou retângulos de papel.
“Com certeza eu já lhe disse que o mar daqui é absolutamente azul; mas como estou
com a porta do quarto aberta para o terraço, vi o mar e me lembrei de dizer de novo”
(LISPECTOR, 1945/2000, p. 157). Metaforicamente dizemos que o mar descrito por
Lispector não cabe na carta e, nessa mesma medida, ele escoa para os olhos do
destinatário.
O que há do mar azul para Clarice, para o amigo e para o leitor, e o que escapa
dessa água? Qual tamanho de corpo seria necessário para darmos conta de todas as
gotas em letras que escorrem para nós? E quanto deveria medir o ser observador para
que nele coubesse todo o tamanho do enquadramento do plano? O que cabe no
enquadramento da câmera? E no observador, o que cabe desse enquadramento?
Metaforicamente, estamos entendendo que os vestidos das personagens voam,
poeticamente para fora do enquadramento, ainda que em um determinado plano o
vejamos completo no quadro, damos aos vestidos a quantidade de tecidos que
inventamos.
Nessa perspectiva de pensamento sobre imagem, estamos valorizando o que
goteja do núcleo, esse externo que vem com traços do âmago. É isso que percebemos na
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obra Cascas66 (2017), de Georges Didi-Huberman, quando ele fala das cascas dos
troncos das árvores/bétulas como parte do que está dentro, e ele explana: “Podemos
pensar que a superfície é o que cai das coisas: que advém diretamente delas, o que se
separa delas, delas procedendo, portanto.” (DIDI-HUBERMAN, 2017, p.70, grifos do
autor).
A casca em nossa leitura são as linhas que saem do quadro. Enquanto
contemplamos a janela aberta, esse gotejamento anuncia a vitalidade da imagem. Assim,
é preciso cessar um tanto do desejo de abarcar o todo, esteja ele dentro ou fora do
quadro e perceber sua própria presença e vida aí dentro, e daí fluindo nos experimentos
que constituem a feitura e a observação da obra, seja ela escrita ou filmada.

A câmera escritora
Como já salientado, a câmera não limita as linhas, mas faz pulsar no observador
a possibilidade de procurar a parte não visível delas, de modo que possamos de certo
modo senti-las. Esse recorte do espaço é necessário, justamente para que o que vive
dentro dele se derrame. Esse enquadramento, essa decisão do que fará parte de uma
narrativa surge em concomitância ao potencial inventivo da direção de fotografia e da
diretora ou do diretor de uma obra. Sempre haverá pedaços de linhas a serem mostrados
e outros escondidos, independente da nomeação do plano, seja ele médio, geral,
conjunto, detalhe, próximo, fechado, entre outros. Todos estes nos mostram e nos
escondem pedaços de linhas. Perguntamo-nos, por vezes, onde se iniciam e/ou onde
terminam, ou mesmo onde encontraríamos as pontas, e se há pontas a serem
encontradas, se há novelo a ser desenrolado, novelo a findar.

66

Cascas é uma obra de Georges Didi-Huberman, uma narração dolorosa e poética de uma visita ao
museu Auschwitz-Birkenau, na Polônia, em junho de 2011─ da viagem o autor extrai algumas fotografias
e três cascas de bétulas, matérias de onde nascem o livro de memória sobre o Holocausto em uma
primorosa narração sobre a complexidade dessas imagens atravessadas por dores tão profundas.
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Na próxima imagem (figura1) iremos olhar mais cuidadosamente essas linhas,
suas formações e o porquê da importância do enquadramento para tal reflexão. No
frame percebemos a utilização do recurso foco/desfoque, fazendo com que as duas
personagens sejam apresentadas mais descoladas do fundo e deixando mais salientes as
linhas que desenham seus corpos. Um delinear que caminha em curvas na formação dos
seios, colos, pescoço, rostos de perfil, o arredondamento das linhas no formar da cabeça,
busto, e a maneira como ela desce pelos cabelos e some de nossa visão. E nos
indagamos: para onde foi o restante da linha? Pertence a algum novelo escondido por
fora ou rompe-se na escolha por determinada imagem a compor o plano?
É essa a trama a ser pensada. A linha não é cortada, ela está estendida para o
externo do plano. Reta ou curvada, ela não foi partida no decorrer da filmagem, mas
segue como veia pulsante, o sangue segue correndo. No enquadramento de plano médio
que estamos observando, as linhas são pertencentes também ao diálogo. Segue a fileira
até o novelo e nos chama a refletir sobre sua existência.

Figura 01 - cena da série Medici: Mestres de Florença (Medici: Masters of Florence, 2016) - personagens
Lucrecia de Medici e Contessina de Medici

Fonte: Frame extraído da série Medici: Mestres de Florença (Medici: Masters of Florence, 2016)
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Nossa intenção não é saber ou tentar de algum modo provar onde as linhas
começam ou terminam, mas refletir sobre a existência de um novelo, sobre a infinidade
gerada no ato de filmagem da obra. Estamos mais interessados em tratar desses inventos
como o que possibilitam o escoamento do que estamos chamando de linhas de dentro na
proposição de pensar que o que escoa enquanto forma é justamente o que se cria por
dentro ao enquadrar, ao captar a imagem. Imagens, como pinturas, cinema/audiovisual e
mesmo aquelas surgidas na literatura, poesia, cartas, crônicas e romances tendem a fazer
parte do limite do recorte de algum lugar ou situação, mas estas mesmas crescem ainda
que dentro deste ou daquele retângulo.
Esse fazer imagético do audiovisual ou da escrita é muitas vezes enclausurado
em seus modos preestabelecidos de existência. A depender dos olhos que observam
essas imagens, elas se apresentam compostas apenas no encerramento67 limitadas nas
formas de dentro como algo desprovido de aberturas. A história presa na narrativa como
um quadrado de tecido bordado com as bainhas bem costuradas em suas extremidades,
com arremates68 bem atados, com todos os restos das pontas cortadas. É em relação a
essas pontas que devemos nos atentar no ato da observação, pois em uma espécie de
ilusão, tendemos a pensar em um possível picotar das linhas, mas essas formas criadas
são aquosas, difíceis de serem moldadas.
Estamos propondo que esta liquidez exista como a germinação interna do plano
filmado por Omodei Zorini na imagem acima. A plana gestação de onde se gera e
nascem vidas que proliferam tantas outras.

67

Na obra O que vemos, o que nos olha, Didi-Huberman nos alerta quanto ao risco de encerrarmos o que
olhamos naquilo que se apresenta a nós como visível e palpável. Para ele a forma de nos conectarmos à
obra não estaria situada na dimensão tautológica e nem na percepção do espectador denominado por ele
como o crente, mas é no entre dessas duas concepções que surge as interrogações às respostas postas e
impostas nesse duo mais simplificado de percepção.
68
Termo utilizado por Didi-Huberman, ao tratar de Frenhofer, personagem pintor do livro A Obra Prima
Ignorada de Honoré de Balzac. Frenhofer não encontra conforto na medida em que não consegue dar a
última pincelada para concluir uma pintura. Nesse sentido a obra se impõe ao seu criador.
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As linhas e as formas
O quadro ergue os olhos, move as mãos e desabotoa as vestes, mas o fato é que
ainda há a pele do corpo para aqueles que sentem a falta do arremate, que compreendem
a sua impossibilidade. E, nessa ideia estamos propondo a reflexão da metáfora do
bordado sem bainhas, da cor incontida, e tudo o que está dentro deixando-se ir pelas
bordas numa vinda a quem percebe.
No próximo plano (figura 2), percebemos as pálpebras de Contessina erguidas,
uma intrigante abertura de olhos que olham as gotas da chuva que descem.
A cena é constituída de uma imagem que expressa linhas que podemos observar
em certa maciez. À frente do corpo de Contessina, um véu bordado com gotas
esfumaçadas e atravessado por alinhavos cruzados se estendem retos de uma
extremidade a outra da janela posta entre o espectador e a personagem. Frisamos
novamente que a formação de linhas que podemos olhar, bem como a extensão das
mesmas depende do enquadramento e é um trabalho da filmagem. Na imagem composta
em enquadramento de primeiro plano, a janela aparece quase que numa simetria
imperfeita com a personagem posta mais à direita da imagem.
No designer da janela percebemos formações de losangos. Nenhum aparece por
inteiro, da mesma forma que nenhum é cortado pela metade. Dos três que aparecem
quase que completamente, um emoldura o rosto de Contessina. A falta de sentirmos
cada uma dessas formas inteiras nos impõe a falta de algo a ver nesse cruzamento de
linhas, que no sentido puramente físico da imagem perfura as extremidades das janelas,
mas se encerram.
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Figura 02 - cena da série Medici: Mestres de Florença (Medici: Masters of Florence, 2016) - personagem
Contessina de Medici

Fonte: Frame extraído da série Medici: Mestres de Florença (Medici: Masters of Florence, 2016)

Decerto se nos fosse possível estarmos em corpo físico do lado de fora, mas bem
perto dessa janela, e mais próximos da personagem, poderíamos passar a mão na grade e
tatear numa impossibilidade de perfurar o vidro com as unhas e entrar. Mas o travar da
mão nos cruzamentos das barras de ferro é o próprio pedido da imagem que nos impõe a
olhar daqui e a olhar mais. É o entendimento de que a linha que perfura a extremidade já
sente a mão lutando por entrar. A linha se enrola nela, se embaralhando com as próprias
linhas das palmas e penetrando na pele. Estas formas escoadas, do lado de cá em nós e
na imagem, é como um convite em carta pedindo para ser lida — ser lida em certa
distância, afastamento para olhar os detalhes da criação, às formas contidas nos entres,
onde os silêncios gritam. Afastar para envolver mais na mensagem proferida.

[...] “afastar-se” violentamente do conflito, ou então ligeiramente,
como o pintor quando afasta de sua tela para saber em que ponto está
do seu trabalho. Não se sabe nada na imersão pura, no “em si”, no
terreno do “perto demais”. Não se saberá nada, tampouco, na
abstração pura, na transcendência altiva, no céu do “longe demais”.
(DIDI-HUBERMAN, 2017, p. 16).
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Pedir para entrar na imagem ou perceber a mensagem enviada é já um meio de
sentir o escoamento do quadro. Pedir para entrar é um jogo de ir e vir, não de pôr a
imagem em divindade, é reflexionar ainda que o afastamento não enfraquece a força do
gotejamento da coisa olhada. Aceitar o convite na ânsia de ver e tocar, buscar o que nos
percebe dentro dos losangos supostamente vazios, mas também como rostos
contornados, assim como aquele preenchido pela face da personagem. Losangos como
rostos invisíveis dizendo que aí estão e que daí escoam. Em observação, colocamo-nos
na busca por um modo de darmos conta da proliferação dessas formações/linhas. Mas é
como progredir na pergunta, já que ao irmos adiante vemos não uma, mas várias
possibilidades da ida e do encontro à outra questão colocada pelos objetos que olhamos.

Os objetos visuais, os objetos investidos de um valor de
figurabilidade, desenvolvem toda a sua eficácia em lançar pontes
múltiplas entre ordens de realidades, no entanto positivamente
heterogêneas. Eles são operadoras luxuriantes de deslocamentos e de
condensações, organismos que produzem tanto saber, quanto nãosaber. (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 46).

E nessa trama reflexionamos que agora sabemos do objeto ou da imagem, mas
não daquela outra coisa que dela germina. Daqui mesmo do lado de fora aceitamos o
convite, recebemos a mensagem do retângulo, o fazemos ao passo que nossas mãos
ultrapassam ou não essas matérias, pomos nossos corpos observando e observados na
chuva, deixamo-nos molhar pela água que vem.

Considerações finais
A nossa ideia nesta análise é buscar a compreensão do ato de olhar como
incansável na tentativa de sentir o que parece pouco ou muito decorado, perceber que as
linhas vão para o outro lado. E nessa ida elas seguem cosendo o pano até a extremidade,
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onde não há corte ao findar do último detalhe do que se propõe a bordar, tampouco terá
o tecido acabamento em suas terminações.
Dizemos, assim, que os planos põem-se a nos perguntar o que sentimos aqui ante
a bainha desfiada. Essas margens do quadro têm algo a falar e dizem que nos cabe ainda
procurar as janelas e ver do outro lado. Essa é a impressão que temos na carta de
Lispector. É como se ela, a autora, perguntasse. É como se o mar ou a carta por si
mesma interrogasse a Lúcio Cardoso ou ao leitor, dizendo: você sente aí do outro lado
esse líquido azul, tão azul? O plano filmado se apresenta como esse chamado:

[...] uma potência visual que nos olha na medida mesmo em que põe
em ação o jogo anadiômeno, rítmico, da superfície e do fundo, do
fluxo e refluxo, do avanço e do recuo, do aparecimento e do
desaparecimento. No movimento perpétuo, perpetuamente acariciante
[...] (DIDI-HUBERMAN, 1992, p. 33, grifos do autor).

Estamos pensando a profundeza, a parte interna do plano, como o que se deixa
descascar, que permite escapar de si pequenos ou grandes farelos. Como cristais
enevoados de onde surgem e onde habitam as pontas das linhas que se põem a formar
nos braços estendidos de um corpo a outro e mesmo as linhas invisíveis que guiam os
olhos de um rosto aos outros olhos da outra face. É nessa reflexão que a nossa pesquisa
está embasada, na ideia de uma fecundidade da imagem dentro do plano.
Há nessa forma de compor ou de enquadrar determinado espaço, pedaços e/ou
partes inteiras que dão à direção de fotografia de Zorini, na obra audiovisual em análise,
uma peculiaridade na formação desse corpo de pele translúcida, de veias, por assim
dizer, saltadas, coloridas, como aquelas que compõem as letras que nas cartas,
descrevem o mar e a chuva, penetram no papel e depois pululam latejantes. Cada
enquadramento é como uma casa de janelas, portas e teto entreabertos. Nesses
enquadramentos, os corpos são de linhas longínquas, sem fim e os objetos não se
concluem. Os tecidos não cabem no plano, os vestidos são mais longos do que parecem,
e os rostos tornam-se corpos inteiros. Nossa ênfase é essa maestria do enquadramento,
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onde uma parte do observador vai para dentro e outra escorre para o lado externo. E, de
dentro das veias desse pensamento podemos até chegar ao novelo, mas sem achar a sua
ponta. As formas escoadas da imagem do quadro são como a formação de um novelo de
veias.
A filmagem acontece para que o enquadramento se abra. É assim que
percebemos o afeto jorrar para fora das cartas de Lispector nas mensagens escritas e
seus sentimentos de afagos enviados principalmente às suas irmãs. Esse cuidado no
seriado Medici: Mestres de Florença (Medici: Masters of Florence, 2016), estão
perceptíveis nos olhares entre as personagens Lucrecia e Contessina. Um jorro incontido
nos toques e nos corpos. Mensagens entre as cartas e entre os olhos. Uma carta
antecipada de Lucrécia para Contessina, ou entre os olhos de Clarice Lispector e suas
irmãs. É nessa distância e proximidade que estamos ante esses retângulos audiovisuais.
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Não é sobre road movie, é sobre o que vemos69
Irislane MENDES70

Não é olhar para frente, é olhar para o lado. Não é a subjetiva de quem nos guia,
é o olhar do passageiro que passeia pela paisagem fértil de sentidos e histórias, como
nos coloca Paul Virilio71: “o campo da visão sempre me pareceu comparável ao sítio de
uma escavação arqueológica” (apud CRARY, 2015:11).
O título desse ensaio pode parecer uma provocação ao usar um gênero de cinema
também conhecido como filme de estrada e não se fixar nas suas questões. Na verdade,
há uma boa produção acadêmica sobre o assunto, além de reflexões feitas por cineastas.
Em entrevista à Folha de São Paulo, Walter Salles faz os seguintes questionamentos
acerca do nascimento dos filmes de viagem:

Em Homero, no desejo de Ulysses retornar à casa? Nos primeiros
documentários de cineastas-viajantes como Robert Flaherty? Na
influência dos fotógrafos humanistas que, como Cartier-Bresson,
cruzaram fronteiras para entender como viviam os outros, aqueles que
não faziam parte de sua própria cultura? (2005)

Se a estrada é o nosso lugar, que estejamos dispostos ao imprevisto, aos
acontecimentos, ao jogo especular entre o movimento interno e externo, entre o
indivíduo e a paisagem. Jacques Aumont fala de panoramas, tema pintado entre os
séculos XVIII e XX como “Quadros mortos, mas emocionantes, das obras-primas da
natureza, dos grandes acontecimentos da história, dos grandes fatos patrióticos do
presente”. (2004:55)
69

Trabalho apresentado no MOVI - I Encontro brasileiro de fotografia em movimento, realizado de 30 de
junho a 02 de julho de 2021. Modalidade: ensaio.
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Mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC/SP é professora do curso de Produção em Áudio e
Vídeo e Multimídia do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS), e-mail:
iris.mendes1@gmail.com
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VIRILIO, Paul. L’Horizon négatif. Paris: Galilée, 1984
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E é nesse conceito de panorama, junção de duas raízes gregas que significam
onividência (“que tudo vê, que tudo conhece”), que vamos tratar de “abraçar com o
olhar uma vasta zona” (AUMONT, 2004:55)
No livro En Voyage – France et Belgique (Em viagem – França e Bélgica,
tradução livre), escrito e ilustrado por Victor Hugo no século XIX, acompanhamos
através de cartas à sua amada Adèle Foucher o que o escritor, como observador e
explorador, relata de suas experiências dos lugares por onde passa, do oceano que tem
contato, dos castelos, igrejas e catedrais que visita. Como um grande flâneur (errante) –
conceito utilizado pelo poeta francês Charles Baudelaire, em Flores do Mal, 1857 - e
voyeur (observador), Victor Hugo nos leva a uma viagem pelas cidades francesas até
chegar à Bélgica. É o que podemos chamar de journal de voyage ou diário de viagem.
Em vários dos seus relatos encontramos, a partir de viagens em meios de transportes
diversos, sua experiência de viajante, de passageiro, sobretudo de um observador.
Em 1837, entre as cidades de Anvers e Bruxelles, na Bélgica, Victor Hugo pega
o trem pela primeira vez em sua vida e, de forma poética, descreve sua viagem:

Eu me reconciliei com os trens; é decididamente muito bonito. [...] É
um movimento magnífico que é preciso sentir para percebê-lo. A
velocidade é extraordinária. As flores a bordo da estrada não são
flores, são manchas ou, mais precisamente, listras vermelhas e
brancas. Não existem mais pontos, tudo se torna listra. Os trigos são
grandes cabeleiras amarelas, as alfafas são longas tranças verdes;
cidades, campanários e árvores dançam e se misturam loucamente no
horizonte; de tempos em tempos, uma sombra, uma forma, um
espectro de pé, aparece e desaparece como um raio ao lado da porta
[...] (tradução nossa, 18??: 42) 72

Je suis reconcilie avec les chemins de fer; c’est décidément três beau. [...] C’est un mouvement
magnifique et qu’il faut avoir senti pour s’en rendre compte. La rapidité est inouïe. Les fleurs du bord du
chemin ne sont plus des fleurs, ce sont des taches ou plutôt des raies rouges et blanches; plus de points,
tout devient raie; les blés sont des grandes chevelures jaunes, les luzernes sont de longues tresses vertes;
les villes, les clochers, les arbres dansent et se mêlent follement à l’horizon; de temps en temps une
ombre, une forme, un spectre, debout, paraît et disparaît comme l’éclair à cotê de la portiere […]
72
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O que ele descreve em detalhes é a experiência de um passageiro observador
que, através da janela do trem, reenquadra e recria, a partir de palavras, um cenário
“sobreenquadrado; um quadro dentro de um quadro” (AUMONT, 2004: 127).
Para Aumont, a similitude entre estrada de ferro e a câmera, em certos aspectos,
modelaram também o imaginário: o trem como “lugar prototípico onde se elabora [...] o
espectador de massa, o viajante imóvel. Sentado, passivo, transportado, o passageiro de
trem aprende depressa a olhar desfilar um espetáculo enquadrado, a paisagem
atravessada.” (2004: 53).
Diferente da visão romântica de Victor Hugo em sua viagem de trem e dando
prosseguimento à ideia do passageiro e do espetáculo enquadrado, trago a seguir alguns
apontamentos sobre o filme estadunidense Docinho da América (American Honey,
2016), da diretora inglesa Andrea Arnold, que dialoga com o imaginário construído,
com sonhos e o transporte do sujeito à ficção.
Filme baseado em uma história real apresenta jovens excluídos que, limitados ao
espaço reduzido do carro, observam pelas janelas o sonho americano peculiar das casas,
carros, simetrias, perspectivas e do futuro bem sucedido. São paisagens em movimento
de um mundo pós-capitalista; de seres excluídos, errantes e sem perspectiva.
A variação ínfima da gama amarelo-laranja-marrom dá o tom dos dias
ensolarados, como uma metáfora que evoca os dias de férias, o verão escaldante. A luz
natural banha o externo e o interno em uma representação realista, assim como as
imagens noturnas com luz ambiente, os transformam em vultos que se mesclam à
escuridão. O uso da câmera na mão - que chamarei de câmera-passageira - se mostra
instável, aproximando-se da estética documental.
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Figura 1 - Cenas de personagens dentro do carro olhando pelas janelas

Fonte: frames extraídos do filme Docinho Americano (American Honey,2016)

Amontoados em um espaço restrito e limitado, a câmera-personagem se
aproxima, enquadra, reenquadra, se sobreenquadra, se movimenta conforme os diálogos
acontecem, na busca de ouvir e de falar a partir dos corpos jovens, diversos e
explorados. A profundidade de campo e o foco se limitam a garantir a singularidade de
cada um que compõe o quadro “que faz com que a imagem não seja infinita, nem
indefinida, o que termina a imagem, o que a detém” (AUMONT, 2004: 112)

Figura 2 - Cenas de reflexos dos personagens nas janelas

Fonte: frames extraídos do filme Docinho Americano (American Honey,2016)

Em uma espécie de fantasmagoria, corpos são refletidos nos vidros, como se as
características do American way of life – consumismo, a padronização social e a crença
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nos valores democráticos liberais – desfilassem pela janela do carro que transporta a
todos, sobrepondo duas realidades distintas. Segundo Nelson Brissac Peixoto:

Para eles, o mundo é feito de estradas, lanchonetes e motéis. lmagerie
americana. Mas ao percorrê-lo só veem fachadas decoradas e
luminosos. Tudo de plástico, tudo indistinto. O estrangeiro deixa o seu
país em ruínas e ao chegar à América só encontra imagens
padronizadas sem significado para ninguém. (2010:182)

As janelas funcionam como intermediárias entre o quadro da imagem, o olhar da
personagem e o olhar do espectador. É o jogo especular entre o movimento do interno e
do externo que se dá também pelo cheio e vazio, pela “colocação em abismo visual,
diegética e retórica, onde o ‘segundo’ quadro perfura a superfície ao mesmo tempo que
a reforça.” (AUMONT, 2004: 127)

Figura 3 - Cenas que retratam a população excluída do sonho americano

Fonte: frames extraídos do filme American Honey

Essas imagens, ou melhor, essas histórias que ocupam esse quadro, essa janela,
cuja causa é imaginada enquanto o acontecimento é percebido. Os sobreviventes são
vistos na velocidade do carro onde a narrativa informa o espaço a partir dos ângulos e
distâncias, dos corpos, dos gestos e olhares. Apenas borrões, figuras desfocadas, figuras
esquecidas que tão logo saem de quadro. Diferente do desfilar das imagens vazias, essas
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dão “lugar a um processo infinito de soma, de comparação, de classificação, em suma,
de memória, que, por definição, fixa o tempo” (AUMONT, 2004: 140).

Figura 4 - Cenas com imagens da protagonista Star

Fonte: frames extraídos do filme American Honey

Star, a protagonista, quase sempre retratada na borda do quadro, deixa sua
posição de observadora-passiva para dar lugar à função participativa nos momentos em
que tem contato com as pessoas do “mundo exterior”; deixando transparecer sua
ingenuidade, seus valores e suas crenças. Em um desses momentos, lhe é perguntado:
“qual é o seu sonho?”. Prontamente ela responde: “nunca me perguntaram isso. Quero
ter meu próprio canto. E meu próprio trailer. Um lugar cheio de árvores bem grandes. E
muitas crianças”.Nos versos da canção God’s whisper (2014), do músico estadunidense Raury,
a ideia de liberdade se faz presente:
Eu não vou me comprometer
Eu não vou viver uma vida de humilhação
Vocês pensam que eu não sou nada
Que eu não sou nada
Vocês estão muito enganados (tradução nossa) 73

73 I won't compromisse
I won't live a life on my knees
You think I am nothing
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Para Brissac, “Eles estão presos em meio a coisas em desaparição, que seria
preciso a todo custo retratar.” (2010: 184)
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Tomando posição diante de quadros de dor74
Alice Andrade DRUMMOND75

Resumo
A partir do relato do processo criativo de um projeto de documentário em andamento
fotografado e co-realizado pela autora sobre os rompimentos das barragens em Minas
Gerais, este trabalho busca discutir como articular método, técnicas e tecnologias
próprias à fotografia em movimento no processo de concepção da imagem de um filme
frente à catástrofe. Por meio de comentários de distintos procedimentos adotados ao
longo de filmagens que ocorreram entre 2015 e 2020 na cidade de Mariana (MG) e
arredores, a autora investiga possibilidades metodológicas que se apoiem na relação
dialética das imagens ao confrontar quadros de dor. Diante de um tempo de suposta
visibilidade total, onde tudo parece já ter sido filmado por todas as lentes e ângulos e
disseminado incessantemente por tantas das telas ao nosso dispor, este relato procura
refletir sobre o que restaria então à produção de imagens num empenho poético e
político da arte cinematográfica.

Palavras-chave: Cinema e catástrofe; visibilidade total; poética e política pela
fotografia; rompimento das barragens em Minas Gerais.

Algumas inquietações sobre a nossa maneira de ver, produzir e analisar imagens
de eventos catastróficos motivam e permeiam este trabalho. Vivemos em um tempo em
que não há como virarmos o olhar e recusarmos as imagens de desastres que nos
chegam a todo momento por múltiplas telas. Mesmo aqueles distantes das redes já não
podem rejeitar a imagem intolerável que não para de chegar. É evidente também que a
nossa formação tem sido cada vez mais mediada por imagens. Nada disso é uma
novidade sabemos, no entanto, ao passo que o fluxo imagético se expande em escalada
exponencial, torna-se perceptível que – e talvez justamente por isso – poucos de nós
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dispomos de tempo ou condições para elaborar sobre o que de fato essas imagens de dor
têm a nos mostrar. Partindo daí surgem questões para nós, enquanto produtores de
imagens: como podemos tomar posição diante de uma catástrofe nesses tempos de
visibilidade total? O que restaria para a imaginação e à criação artística, quando tudo já
parece ter sido filmado por todas as lentes e ângulos? Como propor imagens que forcem
o pensamento frente a transparência imagética de nossos tempos e em contraste com
uma apreensão tão opaca do real?
Desde o instante em que me deparei com as imagens televisionadas do
rompimento da barragem de Fundão da mineradora Samarco em Mariana (MG), em
2015, notei que não conseguia ter uma compreensão satisfatória sobre o que de fato
estava diante de meus olhos. Como aquilo podia estar ocorrendo, como imagens tão
absurdas, até então inimagináveis, estavam caracterizando um acontecimento real em
uma região que eu já conhecia, tão próxima à minha terra natal? Víamos pela televisão,
pelo YouTube, pelos nossos celulares, imagens dos momentos pós-rompimento que não
paravam de chegar. Imagens registradas por drones, helicópteros, repórteres in loco e
até pelos celulares dos próprios atingidos que com suas câmeras trêmulas gravavam o
jorro de lama enquanto fugiam para não serem soterrados. Era uma onda de lama
espessa, densa, de cor avermelhada, que se derramava sobre uma ampla paisagem onde
haviam reminiscências do que até minutos atrás eram tranquilos distritos rurais. A
torrente espalhava-se num ritmo que à primeira vista parecia lento mas,
paradoxalmente, logo se mostrava avassalador. Passada a lama, restou um cenário em
destruição: víamos inicialmente casas e árvores soterradas para depois descobrirmos
carros empilhados sobre construções destroçadas, animais agonizando em meio à terra
movediça, onde também se misturavam a cadernos, sapatos, cadeiras, móveis de toda a
sorte e porta-retratos. Eram imagens surreais que eu não esperava ver nem em um filme
de ficção-científica ou num filme-catástrofe. Imagens que impregnaram a mente e a
memória de cada um que presenciou por meio das múltiplas telas aquele vasto território
em destruição.
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Mas mesmo diante, embora fisicamente distante, daqueles tantos quadros
descritivos da catástrofe, sentia que algo ainda não estava visível ali. Frente à suposta
visibilidade total oferecida por essas múltiplas imagens, que me mostravam a
devastação em planos geral e detalhe, havia ainda algo de obscuro, opaco, que não me
permitia compreender a totalidade do acontecimento. E foi precisamente por querer
estar ali próxima e ver de perto o que havia visto apenas por imagens que pareciam
enganar os meus olhos que dias depois me desloquei até Mariana. Propondo retratar o
que via, buscando entender por entre as brechas o que faltava, ao preparar a minha
câmera em distintas ocasiões senti que talvez também a minha capacidade enquanto
criadora de imagens, de apreensão e representação daquele desastre, não estava à altura
da dura realidade.
Nos anos entre 2015 e 2020 registrei imagens diversas sobre o desastre nos
distritos mais afetados de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, e nas redondezas de
Mariana. Realizei entrevistas com os atingidos no clássico talking head; filmei
conversas e depoimentos entre andanças com a câmera na mão que com dificuldade
percorria os destroços sob a lama ainda pegajosa, onde o peso do corpo era suficiente
para afundar os passos; gravei acaloradas assembleias e reuniões com técnicos e
responsáveis das empresas mineradoras e da Fundação Renova, aquela que deveria
reparar as vítimas; fiz longos planos fixos sobre o tripé, variando em objetivas e
distância focal, de montanhas dilaceradas por outras minas da região, entre muitos
outros planos onde, sobre morros, minha câmera percorria o cenário em destruição por
meio de pans e tilts. Enquanto filmava, ainda durante alguns anos, não pude deixar de
notar a quantidade de drones que continuavam a sobrevoar o amplo território
registrando e atualizando a imensa devastação por diferentes alturas.
Dentre minhas imagens não haviam só cenas de dor. Ficando próxima a alguns
moradores atingidos compreendi que os momentos de celebração eram cruciais para que
pudessem assimilar aquela tragédia e libertarem-se do trauma. Registrei comemorações
natalinas na praça central de Mariana; uma grande festa de réveillon na passagem do
ano de 2015 para 2016 num distrito não afetado ali próximo; uma passeata musicada,
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colorida e festiva, dos moradores atingidos encaminhando-se para a Folia de Reis dois
meses após o desastre; atos de luta em busca de reparação realizados por atingidos e
movimentos sociais organizados ao longo de anos; saraus e performances artísticas que
assim como eu buscavam, à sua forma, entender e escancarar as causas e consequências
da catástrofe; além de alguns dos "Um Minuto de Sirene", manifestação que relembra
que a sirene de alerta da Samarco que poderia ter salvado vidas em 2015 não tocou, mas
que, simbolicamente, toca até hoje na praça da igreja matriz de Mariana todo dia cinco
de novembro no horário em que ocorreu o rompimento da barragem.
Apesar desses momentos de luta e de maior descontração, por assim dizer, o que
se passara naquele local era mesmo algo até então inimaginável, ainda que
continuássemos recebendo uma enxurrada de imagens do desastre. Era até então
inimaginável, no entanto um novo rompimento logo ocorreu, enchendo-nos de novos
vídeos chocantes que bagunçavam a imaginação. Menos de quatro anos depois, a
barragem de rejeitos da mina do Feijão, ali próxima, em Brumadinho (MG), se rompeu,
causando um número ainda maior de mortes. E, dessa vez, cenas aterrorizadoras do
instante exato do rompimento chegaram às nossas telas.
Quando se deu este outro rompimento, em janeiro de 2019, percebi que não teria
fôlego para ir filmar mais uma tragédia como aquela. Mas a inquietação diante das
imagens televisionadas sobre esta outra catástrofe, tão similar e tão distinta, como se
fosse possível, angustiava ainda mais. Retomei então às minhas imagens produzidas em
Mariana até ali e pesquisei novamente outras imagens realizadas por cineastas,
videoativistas, jornalistas e aquelas feitas pelos próprios atingidos. Foram muitos os
trabalhos de fôlego que buscaram chamar a atenção para a catástrofe a partir de distintas
iniciativas que considero formas de inserção política pela arte. Entre reportagens
extensas exibidas em variados canais de TV, assisti também a curtas e longas-metragens
documentais, ficcionais ou ensaísticos que, por meio das mais variadas escolhas
formais, estéticas e técnicas – até mesmo em realidade virtual, imergindo-nos nos
escombros –, propuseram entender e imagetizar os desastres. Vi, portanto, imagens
gravadas por muitas perspectivas e pelas mais diversas objetivas, proposições de
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movimentos de câmera e profundidade de campo que cobriam quase tudo o que poderia
ter sido registrado sobre os desastres.
Em dado momento, voltei maior atenção às imagens gravadas pelos celulares
dos próprios atingidos, pois mesmo sem compreender bem o porquê, sentia que algo ali
me prendia mais. E também vi e revi os vídeos da câmera de segurança da empresa Vale
que registraram o rompimento da barragem da mina do Feijão em Brumadinho no
instante preciso da sua ruptura. Num deles vemos uma montanha encorpada e maciça se
desmanchando em frente à câmera, que tem sua visão parcialmente obstruída pela
poeira que dali surge e paira no ar. Nas palavras de Daniel Galera, “o volume dessa
massa é, à primeira vista, incompatível com a escala dos demais elementos em cena.
Parece que alguém derramou uma massa de bolo sobre uma maquete, ou então estamos
diante de algo genuinamente inclassificável, saído de um filme-catástrofe” (GALERA,
2019, p. 3). Esses vídeos foram largamente analisados, exibidos e manipulados nas suas
retransmissões que destacavam partes do quadro, reescalavam a imagem por meio de
zooms e reprisavam trechos em slow motion. Desta vez, a tentativa de enquadramento
por parte da maioria dos registros me parecia ter sido desestabilizada por estas imagens,
as mais disseminadas do desastre em Brumadinho. Por algum motivo essas imagens em
baixa resolução, pouca nitidez, toscas e fragmentárias, traziam em si algo outro que
requeria bastante atenção. A turbidez da catástrofe estava na própria imagem.
Certamente havia ali algum enigma que punha em xeque a capacidade de representação
do ocorrido através de imagens ultrarrealistas.
Não por não crer na capacidade dessas imagens empenhadas em desvelar certa
conjuntura do mundo, mas precisamente porque hoje, com todas as complexidades
políticas e socioculturais de nosso tempo imagetizadas a todo momento, um registro nu
e cru de um real dilacerante como aquele me parece não poder alcançar a potência
poética e política que o cinema sempre foi capaz. Escrevendo estas palavras penso, por
exemplo, no filme Em busca da vida (Sānxiá hǎorén, 2006), de Jia Zhang-ke, em que o
realizador, não podendo imagetizar as tantas complexidades que se passavam no
contexto filmado através de quadros realistas, implicou a contradiçãoiá hǎorén dos
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instantes entre destruição e reconstrução de toda uma cidade em curso de ser inundada,
recorrendo a imagens surreais, kafkianas. Dentre elas algumas pós-produzidas
digitalmente, como a implosão de um prédio no centro urbano de uma cidade ou como a
passagem de um disco voador que corta o céu aos olhos dos personagens. Não creio, de
forma alguma, que esses recursos sejam caminhos únicos para se confrontar um
acontecimento como esse, mas trago o exemplo a fim de refletir se diante de cenários
inimagináveis só uma imagem ainda mais inimaginável possa dar conta.
Assim, ao me defrontar com esta percepção de certa insuficiência das imagens
realistas numa tentativa de elaboração pelo audiovisual, busquei um caminho que me
ajudasse a compreender meu impasse diante das imagens voltando-me aos incontáveis
esforços para representar a catástrofe ao longo da história do cinema, e aos
consequentes desafios em torno de sua suposta irrepresentabilidade – seja sob o aspecto
imagético, as “barreiras físicas” (ROLLET, 2011) que se impõem, seja diante da
“catástrofe da representação” (MONTEIRO, 2018) na representação de uma catástrofe,
como aponta Lúcia Monteiro. Se pensarmos que a transparência imagética acarreta uma
maior inacessibilidade ao acontecimento, uma vez que por tudo aparentar dado ela nos
exaure a capacidade de apreensão, desmistificando a ideia de uma visibilidade total, me
pergunto o que pode a cinematografia propor frente a tais eventos num esforço de
elaboração pela arte?
As imagens cada vez mais cristalinas do século XXI, em acordo com outras
particularidades do nosso tempo, por vezes nos chegam como imagens planas, sem
perspectiva, sem outro lado, sem contracampo (FABBRINI, 2016). Nós, cinematógrafas
e cinematógrafos, trabalhadores do quadro e da luz, deveríamos bem notar, no cotidiano
real, que cada vez mais as horas se entrecruzam e os dias se confundem. Estamos, em
princípio, sempre alertas e ligados e não há tempo para meios tons. Ou, como propõe
Jonathan Crary, “as sombras e as temporalidades alternativas estão sendo erradicadas”
(CRARY, 2016, p. 29). E, por trás dessa claridade plena que ofusca e da transparência
imagética que media nossas percepções, algo certamente nos escapa, tanto no modo
como observamos o mundo quanto no modo como produzimos imagens.
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De alguma forma, tudo o que percebia ao longo desse processo me direcionava
ao empenho de entender a catástrofe a fim de lutar contra sua repetição. E para isso
creio ser preciso voltar às origens, às raízes, para trazer à cena uma noção de história,
visando compreender o presente por meio de seus passados, e aí então tornar-se capaz
de imaginar outros futuros possíveis, que não um trágico que parece já estar selado.
Desde as primeiras idas a Mariana eu já havia visitado e gravado andanças
dentro de uma antiga mina de ouro onde a parca iluminação tornava visível quase nada
além do brilho dourado do minério incrustado nas paredes; diversos planos gerais de
cenários clássicos da cidade de Itabira, onde a empresa Vale do Rio Doce fora criada –
hoje apropriadamente nomeada apenas Vale S/A; havia filmado detalhes de pedras
preciosas num museu de mineralogia em Ouro Preto; e também havia registrado um dos
planos dos que acho mais marcantes feitos para este projeto. Ele se caracteriza por um
plano bem aberto, captado sobre o tripé do alto de um morro, onde ao longe, por longos
minutos assistimos passar o “maior trem do mundo”, nas palavras de Drummond
(2003). O trem sem fim da Vale, que diariamente rasga as montanhas da região, com
seus vagões infindáveis que carregam toneladas de minério de ferro para distintos
destinos ao redor do mundo. Todas essas imagens foram feitas já na intenção de
compreender o pano de fundo do desastre e sua relação com a formação do Estado das
minas gerais desde a colonização, sabendo também que tal tarefa era crucial para
entender a existência dos atos de #VoltaSamarco, onde vários funcionários, dentre eles
alguns atingidos, agora desprovidos de empregos, gritavam pela reabertura da empresa e
afirmavam sem hesitar serem dependentes da atividade mineradora da região. Protestos
como esse, que de certa forma rivalizavam com a maioria dos atos em busca de
reparação, tornavam nítida a exigência por imagens mais complexas, por “imagens
dialéticas”, como propõe Walter Benjamin (2006).
Com tais questões em mente, buscando entender como tínhamos chegado até
ali, lembro-me bem quando assisti ao documentário Regência – as últimas horas antes
da lama (Eric Freitas, Leonardo Merçon, Thiago Ferrari, 2015), realizado na outra ponta
do Rio Doce por videoativistas capixabas em parceria com pesquisadores da
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Universidade Federal do Espírito Santo. Destaco, dentre tantos, este vídeo em particular
por ele ter me revelado um espaço temporal dilacerante. Ao registrar as últimas imagens
do local até o segundo final antes da lama tóxica atingir o litoral da cidade de Regência
(ES), este projeto documentou a catástrofe em sua efemeridade e iminência num só
gesto. A partir dali, uma fagulha iluminou e veio-me a ideia de que frente à catástrofe a
mais sagaz é aquela imagem que nos propõe o exercício de resgate da história abrindo
caminhos para a imaginação, na busca de um futuro que ainda não esteja dado. Tarefa
árdua, é certo, mas que a mim não apenas cabe ao cinema como parece ser
indispensável. Talvez partindo daí podemos vislumbrar e imagetizar o que Lúcia
Monteiro (2014) chama de “horizonte catastrófico”, desvelado pelo cinema desde os
seus primórdios.
É curioso notar como essa dupla-catástrofe em Minas Gerais foi na maioria das
vezes nomeada como acidente e não como crime. O fato de ser vista como acidente nos
distrai, foge da concepção da história de que falamos e ignora o que já se poderia prever
e, que, inclusive, fora previsto por técnicos que fizeram vistorias e laudos em ambas as
barragens antes mesmo dos ocorridos. A tal da tragédia anunciada. Nomeando-a como
crime assume-se a acepção do conhecimento, do que já estava no horizonte e, portanto,
poderia ter sido evitado.
Jean-Luc Nancy (2015), no seu livro Após Fukushima, considera aquela
catástrofe, ocorrida em 2011 no Japão, como sendo um marco para a nossa sociedade
contemporânea. Num aspecto não apenas político e social, a catástrofe de Fukushima e
as de Minas Gerais muito se assemelham no modo como as primeiras imagens foram
feitas e apareceram para nós, espectadores. E é essa forma de imagetizar um desastre
contemporâneo que parece nivelar a nossa percepção frente às catástrofes. Para Nancy,
o que ocorreu em Fukushima não foi apenas um desastre natural. Provém também da
negligência humana, consequência, como ele aponta, da construção da nossa civilização
atual em estreita relação com a globalização que vem sendo concebida ao longo de
séculos, “sem decisões conscientes e sem deliberações” por uma humanidade que agora
“caminha para uma catástrofe generalizada” (NANCY, 2015, p. 7). Assim sendo,
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catástrofes que borram o limite entre desastres naturais e ação humana pairam há
tempos no horizonte e por isso elas podem ser previamente imaginadas. Mas, para ele:

Nós devíamos saber, no entanto, que antecipação visionária e
profética não existe. O que depois de um ocorrido surge como
profético poderia na verdade ser visto claramente ao tempo em que
ocorreu. Não é uma questão de pessimismo, mas de uma visão clara
(Ibid., p.19, tradução nossa).

Hoje a memória das catástrofes passadas coexiste com o presente catastrófico
imagetizado ao vivo, este que por sua vez é perenemente alimentado por um temor
diante da ocorrência de novos desastres. Na ideia do horizonte catastrófico, a despeito
de toda a atenção midiática e informação dada às catástrofes, sabemos que há outras
porvir. Nancy conclui seu texto chamando a atenção para que uma vez que as
catástrofes recentes são capazes de destruir tudo, numa espécie de amálgama das
instâncias sócio-política-econômica-culturais, deveríamos então correr para tentar fazer
outros amanhãs possíveis, mas para isso se ater ao presente, que parece estar nos
escapando. Quando nós não implicamos isso nas nossas imagens, quando não propomos
as contradições que já estão aí para se ver, estamos apenas indo a “caminho de um
futuro que desejamos ao mesmo tempo que queremos ignorá-lo” (Ibid., p. 38). Para
Nancy, estaríamos diante do colapso do futuro que nos força a trabalhar com outros
futuros. Devemos então de fato trabalhá-los, mas na única condição do “semprerenovado” (Ibid., p. 37) presente. Sempre atentos.
Hoje vemos mais, isso é certo, o que não garante que vemos melhor. A despeito
da vigilância ininterrupta por meio de imagens parecer acessível a todos, ainda, ao nos
depararmos com imagens trágicas e de eventos catastróficos, não questionamos o que
vemos por entre ou através das imagens, não insistimos na pergunta: o que de fato essas
imagens têm a nos contar? E à questão não proposta não há resposta possível. Em meio
a essas distintas modalidades de imagens disponíveis para se ver e que se misturam no
acervo mental de todos, incluindo no de nós, diretoras e diretores de fotografia, que
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lançamos mão do que observamos e retemos do mundo para criar, parece-me ainda mais
necessária uma reflexão laboriosa acerca de como nos colocamos diante das imagens
onipresentes de catástrofes contemporâneas. Penso sempre que o nosso trabalho
enquanto produtores de imagem é primeiro fazer essas perguntas e depois propor
imagens que ensejem algumas respostas, ou que pelo menos dialoguem com as
perguntas. Ainda melhor é se estivermos abertos, no momento em que empunhamos
uma câmera, para que estas imagens nos venham pela memória e intuição. Pois, se o
trabalho da pergunta já foi feito, propiciaremos a potência entre o método e a intuição,
ou melhor, entre o conhecimento que perscruta o mundo e um retorno a ele através de
imagens sensíveis.
Em um dos seus artigos sobre a queda das torres gêmeas do World Trade Center
em 2001, talvez o primeiro atentado filmado com extrema agudeza pelos próprios
atingidos, Jean Baudrillard (2007) comenta que um evento como esse, “por absorver
toda a imaginação e não ter sentido, ele não pode ser representado”, seria “tarde demais
para a arte” (BAUDRILLARD, 2007, p. 19). Baudrillard então argumenta que a
resistência estaria em obras que pudessem anunciar tais acontecimentos, mas nunca
representá-los. Seria preciso um pensamento radical, em todos os sentidos da palavra.
Como então parece-me razoável considerar que diante do excesso de imagens,
transparentes, sobre tudo e o tempo todo, de fato muito pouco restaria para a
imaginação, já que todas as brechas parecem já ter sido preenchidas, começo então com
as perguntas: como poderíamos propor imagens que apontem em si lampejos de
resistência? Frente às catástrofes e suas repercussões, como propor uma imagem que
contenha algo de inquietante, que instigue e desloque a percepção? Como dar-se a ver o
punctum de Barthes (2018) em meio a um Studium que parece tão homogêneo? Como
colocar a nova tecnologia, que com olhos de águia a tudo vê, à disposição da imagem
pensativa? Não poderia então, estar bem aí, na fuga das representações como as
conhecemos, a possibilidade de forçarmos o pensamento e imaginarmos apesar de tudo?
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Didi-Huberman sugere que “ver nos permite saber, e até mesmo prever algo do
estado histórico e político do mundo”, uma vez que a relação entre as imagens
“fundamenta toda a sua eficácia numa arte da memória” (DIDI-HUBERMAN, 2017, p.
35). Será então que onde nada parece encoberto, não teríamos algo a desencobrir? E o
imaginário a retomar? Portanto, pensar a criação de imagens frente à catástrofe poderia
estar num resgate da “potência do olhar cioso e moroso” (FABBRINI, 2016),
investigando laboriosamente a cena, seus contextos, reeducando nossos sentidos, num
estágio que precede a figuração e coloca o consumo da informação em xeque. Lançando
mão de um pensamento radical no lugar da imagem que “quer negociar o seu objeto em
troca do sentido”. Diante das imagens, podemos realizar um levantamento, uma
desconstrução e reconstrução para melhor expô-las, “analisá-las, decompô-las, remontálas, interpretá-las, distanciá-las dos clichês linguísticos que elas suscitam enquanto
clichês visuais” (DIDI-HUBERMAN, 2017, p. 37), promovendo relações entre a
criação imagética e uma compreensão política do nosso tempo através das imagens.
Face a esses desafios e diante de eventos catastróficos, creio que o trabalho da
cinematografia precisa, mais do que nunca, ir muito além de saber onde posicionar a
câmera, qual lente escolher, quando fazer um movimento específico, ou até de como
pensar a luz nos rostos e nos espaços que estão diante de nós. Creio que devemos nos
ater em como nossos planos confrontam-se entre si e, principalmente, em como trazer à
tela aquilo que experienciamos no corpo-a-corpo com personagens de uma locação real
em total devastação. Trabalho que aprendi ser comum a todo e qualquer set de
filmagem, mas que por vezes acaba não sendo expresso pela imagem. O fato de termos
cada vez mais possibilidades de imagetizar o mundo não deveria nos acuar no nosso
potencial discursivo e artístico. Como Susan Sontag (2003) sugere no fim de seu
seminal Diante da dor dos outros, frente ao horror, nós ao menos estivemos lá
empunhando nossas câmeras. Talvez quando for possível podemos entregarmo-nos à
intuição e partir para movimentos que nos chegam do sensível ou, por vezes, apenas
aquietarmos para enxergar a luz dos vaga-lumes, como sugere Pasolini (2020). Penso
que a partir daí, do trabalho atento e metódico que esquadrinha o quadro mas segue de
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mãos dadas e erguido pela memória, é que conseguiremos imagetizar potentemente as
catástrofes cada vez mais frequentes mas pouco visíveis.
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Câmera verdade: fotografia e estilo dos found footage de horror76
Paulo Souza dos SANTOS Jr.77

Resumo
O artigo busca discutir a câmera diegética CARREIRO (2013, 2017) como elemento
estilístico associado à indução de verossimilhança no cinema de horror nas últimas duas
décadas. Refletiremos ainda sobre os estatutos do documentário e sobre a ideia de
tempo presente, apresentada por MACHADO (2000), discutindo como tais elementos
contribuem para a intensificação da experiência imersiva do espectador.

Palavras-chave: Found footage; cinematografia; horror.

A câmera diegética
A experiência do espectador, em geral, está vinculada ao olhar e escuta
oniscientes, que se deslocam pelos eventos dramáticos sem quaisquer amarras, pondo
em tela o que foi concebido pelos realizadores. “A câmera pode ser posicionada
inclusive em lugares fisicamente inacessíveis da diegese, já que ela existe e é operada
em uma dimensão puramente narrativa, onipresente e não sensível aos eventos
diegéticos” (CARREIRO, 2013, p. 230). A câmera, no cinema narrativo clássico, pode
atravessar paredes, acompanhar a velocidade de uma bala ou viajar livremente pelos
ares. Esses dispositivos de gravação são, historicamente, objetos de interesse de críticos
e analistas, mas sua existência, em geral, não habita o universo da diegese nem motiva
questionamentos do público, sendo, essencialmente, instrumentos de viabilização da
realização cinematográfica. Nos found footage, diante da necessidade de justificar a
origem das imagens em tela, a câmera perde sua condição de invisibilidade, tomando
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um caminho diametralmente oposto, passando a ser presente e a regular uma série de
estruturas dentro da produção. A câmera diegética, para Carreiro (2013, p. 229), é “a
mais destacada característica do falso found footage de horror” e “consiste na presença
de um aparato de captação de imagem e sons dentro da diegese”. A presença do
dispositivo na narrativa, capturando as imagens exibidas, gera uma série de implicações
para sustentação lógica do filme. Não é a simples presença do dispositivo na diegese,
mas as decorrências disso que justificam um olhar mais atento sobre a questão, por isso,
aderindo ao proposto por Carreiro (2017, p. 19), que qualifica a ideia de câmera
diegética não como mero instrumento de captação audiovisual, mas como “princípio
estilístico” da cinematografia, condicionado e atendente às restrições da criação
cinematográfica.
Found footage de horror são filmes que forjam a existência, total ou
parcialmente, de imagens previamente capturadas por dispositivos diegéticos onde
foram registrados os eventos que servirão narrativamente para produção e/ou
intensificação do efeito de horror. Essa definição compreender um corpus de filmes que
inclui não só imagens de câmeras de vídeo nas mãos de personagens, mas também de
dispositivos de vigilância, webcams, capturas de telas e outros artefatos de gravação de
áudio e vídeo que possam, dentro do universo fílmico, ter registrado os acontecimentos
que vemos em tela. Tais imagens seriam então descobertas, ou encontradas, o que,
aliado as condições narrativas, gera uma série de implicações que terminam por
individualizar essa forma de produzir filmes. Destacamos a recorrência de quatro
características estilísticas fundamentais: câmera intradiegética, visão em primeira
pessoa, procedimentos oriundos do documentário e texturas de som e imagem amadoras
ou associadas a erros técnicos.
Ao filmar no estilo found footage, o realizador se coloca diante de um complexo
conjunto de regras e exigências que se fazem fundamentais para preservar a coerência
narrativa. Surgem preocupações que, por mais óbvias que sejam, normalmente sequer
existem em outros filmes. É preciso respeitar leis naturais, tempo, espaço, fenômenos
físicos, limitações de equipamento, entre outras. Basta pensar sobre como é impossível
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situar um found footage em um período anterior ao da invenção dos primeiros aparatos
de captura de vídeo. A menos que se justifique uma viagem no tempo, isso seria uma
quebra fundamental da coerência lógica e temporal. Limitações de tecnologia são,
portanto, fundamentais, pois regulam os diversos limites narrativos nesse conjunto de
filmes. A título de exemplo, suponhamos que diegeticamente as gravações sejam
provenientes de um dispositivo celular de um dos personagens. Para um bom found
footage, não basta que essa menção seja feita ao longo da narrativa; é fundamental que
formalmente se reconheçam as marcas tecnológicas do dispositivo, que a qualidade da
imagem seja condizente, que resolução, capacidade de zoom, sensibilidade em baixas
luzes, aspecto de tela, profundidade de campo, estabilização de imagem, entre outros,
respeitem as condições técnicas do dispositivo. Além disso, se um desses aparatos sofre
um choque mecânico ou é mergulhado em água, ele continua a filmar? A lente parece
suja ou trincada? Cada evento diegético impõe ao dispositivo uma demanda a ser
respeitada.
Além das leis naturais, podemos pensar também em restrições de encenação. Se
as imagens são provenientes de uma webcam ou câmera de vigilância, por exemplo,
surgem limitações de movimento que impõem ao processo de encenação uma
submissão às particularidades de cada dispositivo. Se o aparato de captura apresentado
narrativamente é realmente o mesmo efetivamente utilizado na produção, muitas dessas
condições serão naturalmente obedecidas; agora, se os efeitos dos dispositivos
diegéticos serão emulados por um outro mais capaz, ou mesmo como um efeito de pósprodução, é preciso que haja constante supervisão para manutenção de um estrito
respeito ao universo diegético. A presença da câmera é um trunfo e, simultaneamente,
uma limitação. Ao passo que o dispositivo traz credibilidade e aproxima o espectador
dos fenômenos retratados, ao revelá-lo o diretor restringe suas possibilidades técnicas e
narrativas, afinal, uma webcam, uma câmera fotográfica, uma câmera de cinema ou uma
câmera de vigilância são todas capazes e utilizáveis narrativamente, mas suas
características particulares determinarão restrições ao campo narrativo. Não
defendemos, aqui, que as restrições necessariamente representam limitações ou perdas
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narrativas. Ao contrário disso, quando bem utilizadas, podem contribuir para o efeito
psicológico do medo, a partir da verossimilhança dos efeitos obtidos com tais recursos
empregados.
Ocorre que os dispositivos diegéticos não podem estar submetidos ao acaso a
que estariam se expostos às condições reais. A câmera não pode simplesmente levar
uma queda e quebrar, ficar sem bateria ou entrar em uma grande corrente de vento que
torne os diálogos capturados pelo microfone inaudíveis. Por vezes, no noticiário real,
acompanhamos imagens de câmeras de vigilância em investigações divulgadas pela
polícia, gravações de áudio vazadas pela imprensa, e é comum perdermos a legibilidade
do áudio ou mesmo termos a visão limitada ou impedida pelo posicionamento das
câmeras. Já quando pensamos em obras ficcionais, como os found footage de horror, é
preciso que toda uma cuidadosa rede de ações planejadas seja estabelecida, de forma a
naturalizar os eventos narrativos e preservar a capacidade de compreensão do público.
A concepção criativa tem como desafio conjugar dois princípios aparentemente
contraditórios em uma narrativa cinematográfica, “a legibilidade narrativa e a
verossimilhança” (CARREIRO, 2013, p. 228). É fundamental justificar a continuidade
das gravações mesmo diante da ocorrência de eventos de horror, dar motivações e
condições aos personagens para não largarem a câmera diante das situações
extraordinárias. Aqui nos colocamos diante de um limiar, pois é preciso manter a ação
verossímil, os personagens e equipamentos precisam reagir aos eventos fantásticos, não
devem naturalizá-los ou ignorá-los, e essa reação não pode inviabilizar a compreensão
do espectador sobre o desenvolvimento das ações.
A reconhecida presença dos dispositivos de gravação de áudio e vídeo “confirma
a sensação de fidelidade ao que acontece e que pode nos ser transmitida pelos
acontecimentos, como se eles simplesmente tivessem acontecido, quando, na verdade,
foram construídos para terem exatamente aquela aparência” (NICHOLS, 2010, p. 150).
E é o cuidado em construir a aparência de real que muitas vezes diferencia o bom uso
do estilo de uma mera filiação ao found footage em busca de êxito comercial. O
descuido com as implicações de uma câmera diegética geram erros narrativos que
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comprometem a construção fílmica, como câmeras em posicionamentos impossíveis,
movimentos que não são justificados e, por vezes, o simples abandono do estilo em
favor do esquema clássico de câmera onipresente, mesmo no decorrer do filme.
Quando falamos em horror, é natural que os personagens sejam expostos a
situações limítrofes, em que correm grande perigo e confrontam grandes medos. Essa
condição extrema reivindica reações condizentes dos envolvidos. E aqui nos deparamos
com outra questão fundamental envolvendo a câmera diegética. Enquanto um filme
convencional, cuja ubiquidade da câmera está autorizada, pode se servir de ilimitados
ângulos, movimentos e efeitos especiais para representar com todo vigor as situações de
horror vivenciadas pelos personagens, os found footage têm a missão de representar o
mesmo efeito, mas com personagens-câmera, que portam dispositivos de captura e que
não podem simplesmente deixá-los para trás em caso de perigo. Os dispositivos são,
para o filme, mais valiosos que a vida dos próprios personagens, pois precisam resistir a
todo custo às ameaças propostas narrativamente. “Se há uma verdade aí, é a verdade de
uma forma de interação, que não existiria se não fosse pela câmera” (NICHOLS, 2010,
p. 155). Se não há câmera, não há filme. Resolver essa relação entre personagens,
câmera e situações de risco é um complexo desafio que permeia a construção dos filmes
do estilo.
Para representar essas situações limítrofes, os found footage de horror vão
implementar técnicas de operação de câmeras antes associadas a eventos extremos,
como conflitos armados e ações policiais. É o que Sobchack (2005, p. 150) vai chamar
de “olhar ameaçado”, uma codificação associada aos eventos próximos à violência e à
morte, signos que apontam o perigo e indiciam a “presença física e corporificada por
trás da câmera e presente na cena”, apontando um “perigo mortal, enfrentado pelo
cinegrafista”, como câmera na mão, imagens tremidas, granuladas, perdas de foco. “Era
imperativo que o público continuasse compreendendo o andamento da trama, mesmo
que a natureza imperfeita dos registros supostamente falsos devesse obstruir essa
clareza” (CARREIRO, 2017, p. 19). O erro técnico passa a ser indício de situações
desesperadoras, sendo muitas vezes provocado intencionalmente. “Um reforço extra na
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importância da verossimilhança e algum grau de sacrifício da legibilidade”
(CARREIRO, 2017, p. 19). As codificações em que fotografias e documentários,
supostamente espelhavam a realidade, são agora habilmente emuladas pelo aparato
ficcional.

Estilo documental e códigos televisivos
Os documentários sempre conservaram uma relação estreita com a realidade,
com uma esperada verdade. Apesar disso, é “corriqueiro retomar alguma versão da
definição de documentário como ‘tratamento criativo da realidade’, proposta como John
Grierson pela primeira vez nos anos 1930” (NICHOLS, 2016, p. 30). Conceito que
reconhece as limitações da representação, evidenciando a possibilidades criativas do
gênero documental, inclusive o flerte com os procedimentos ficcionais. A discussão nos
coloca em outro campo de tensões com o real, que cada vez mais se mostra como
idealizado, sempre transformado quando mediado por meio de algum objeto criativo. Os
limites entre o documental e o ficcional nunca foram tão tênues e certamente os dois
campos, que seriam antagônicos, parecem cada vez mais se tocar, com ficções que
almejam ser tão reais quanto documentários e documentários que apresentam
tratamentos criativos e capacidades inventivas normalmente associadas ao universo
ficcional.
Aproveitando-se desse valorizado estatuto de verdade é que, na atualidade,
proliferam, sobretudo com o apoio de ferramentas de compartilhamento na internet,
“imitações de documentários, quase documentários, semidocumentários, falsosdocumentários e documentários genuínos, que adotam formas novas e abordam temas
novos” (NICHOLS, 2016, p. 26). A apresentação de informações falsas em
documentários, utilizando a capacidade de envolvimento e imersão do público em prol
de tornar críveis as situações mostradas, certamente tem capacidade de gerar impactos
genuínos. Os falsos found footage de horror são um bom exemplo disso. Conforme
observa Carreiro (2013, p. 226) “os filmes chamados dessa forma possuem enredos
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ficcionais que utilizam deliberadamente procedimentos estilísticos e/ou narrativos
normalmente associados ao documentário”.
Esse tipo de efeito de verdade, pelo menos inicialmente, foi intensificado por
uma certa ingenuidade do público, que, desconhecendo as estratégias narrativas do
estilo found footage, muitas vezes se pôs em uma posição, ao menos parcial, de
credulidade naquilo que era declarado pelos filmes. Uma ingenuidade semelhante à
daqueles presentes em uma das primeiras projeções de cinema, que fugiram com medo
do trem que avança em direção à tela em A chegada do trem na estação, filme dos
Irmãos Lumière, de 1896. O desconhecimento do dispositivo narrativo proposto pelo
estilo não é uma condição determinante para eficácia do efeito na contemporaneidade,
mas esse não reconhecimento inicial do uso de artifícios documentais certamente gerou
confusão nos primeiros espectadores de falsos documentários e, claro, de falsos found
footage de horror.
Se a má qualidade dos sons e imagens, a perda de foco e o frequente uso de
zoom estão associados mais diretamente a uma estética amadora, os procedimentos de
uma câmera na mão, imagens tremidas em momentos de tensão, dispositivos portáteis e
proximidade com os assuntos são todos muito próximos de uma abordagem documental
do cinema direto. “A câmera na mão se tornou uma marca central da verdade
cinemática, enquanto todas as tradições da reconstrução, dos comentários, da música,
das entrevistas e de todo o resto foram em grande parte relegadas a um segundo plano”
(WINSTON, 2014, p. 19). A verdade surge da crueza das imagens, de uma suposta não
intervenção de procedimentos de pós-produção, ainda que, racionalmente, saibamos que
esses procedimentos estão todos lá.
Poderíamos distanciar os found footage de horror de um caráter documental por
considerar um dilema ético aproximar obras que são sabidamente ficcionais do regime
documental. Cabe pontuar aqui, entretanto, que muito do documentarismo também se
confundiu historicamente com a ficção e que, já nos primeiros exemplares da categoria,
como Nanook, o Esquimó (1922), a encenação esteve lado a lado com a captura de
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imagens espontâneas. Inclusive, “em alguns casos, a encenação pode intensificar o valor
de documentário do filme” (BORDWELL; THOMPSON, 2014, p. 532). O que nos faz
retomar a ideia que é impossível apreender o real, que as questões nos objetos artísticos
se concentram, na verdade, em estabelecer formas de se aproximar desse real desejado,
através de uma ficcionalização da vida. Não é o procedimento de encenação que afasta
os found footage dos efeitos documentais, pois “encenar eventos para a câmera não
necessariamente faz do filme uma ficção” (idem). Os falsos found footage de horror se
distanciam dos documentários muito mais por se enquadrarem tematicamente fora do
escopo do que poderia ser factualmente confiável. Afinal, é natural que se olhe com
descrença para o surgimento de monstros e outras figuras sobrenaturais e, por mais que
haja verossimilhança ou coerência interna na diegese, há um indissociável
distanciamento proporcionado pela ocorrência desses eventos fantásticos.
Além dos procedimentos documentais, é fundamental reconhecer uma íntima
ligação entre muitos dos found footage de horror e códigos de verismo herdados da
televisão. Em verdade, muitos dos filmes mais virtuosos esteticamente, como [REC]
(Jaume Balagueró e Paco Plaza, 2007), com texturas de som e imagem melhor
acabadas, terminam por empregar algum recurso vinculado à transmissões ao vivo e
gravações de programa de televisão para justificar a qualidade do material e o
compromisso dos profissionais em registrar os eventos, mesmo diante de fenômenos
ameaçadores. A televisão é o meio de consumo audiovisual que preponderou na
intimidade familiar ao longo das últimas décadas e, ainda que o consumo de mídia na
internet esteja agora compartilhando desse espaço, muito do repertório e dos códigos
audiovisuais são ainda herdados da TV, o que naturalmente é explorado por um estilo
que busca, a todo tempo e em diversos níveis, agenciar uma intimidade com seus
interlocutores. É da TV que surgem, ou ao menos que se popularizam, os reality shows,
as transmissões ao vivo, os noticiários com uso de imagens amadoras, os depoimentos
de populares, procedimentos incorporados pelos found footage como índices de
realismo.
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Uma crucial herança da televisão é o que Machado (2000, p. 138) chama de
poética da transmissão ao vivo, pois, segundo o autor, o “tempo presente é um
procedimento exclusivo da televisão”, já que outros meios, como o cinema e a
fotografia, são capazes de realizar congelamentos e gerenciar seus conteúdos, enquanto
“a televisão apresenta o tempo da enunciação como um tempo presente ao espectador”
e, com isso, faz “acontecer alguns momentos de verdade com uma intensidade
inatingível em qualquer outro meio de comunicação”. Muitos dos found footage de
horror vão simular esse tempo presente ao abrir mão de um “intervalo de elaboração”
(MACHADO, 2000, p. 130), intervalo que o cinema convencional utiliza planejando
minuciosamente

seus

planos,

roteirizando,

ensaiando,

gravando,

montando,

sonorizando, enfim, realizando os conhecidos procedimentos de produção. Desse
intervalo surge toda conhecida manipulação de efeitos que o cinema é capaz de propor.
Mas, quando pensamos em uma transmissão direta, há perdas no poder de agenciamento
e o tempo da manipulação se esvai. “Os realizadores devem dar consistência ao material
no mesmo momento em que esse material ainda está sendo tomado e sem ter condições
de pré-visualizar os resultados antes que chegue ao receptor” (MACHADO, 2000, p.
130). O tempo presente não é apenas dar duração real aos eventos, recurso que o cinema
tem total condição de promover, mas articular uma feitura da obra ao mesmo tempo que
ela já estabelece pronta para o consumo, o que naturalmente abre espaço para o
surgimento dos erros técnicos, promovidos pelos “estonteantes efeitos de fissura do
espaço, as quebras constantes de continuidade e a perda de inteligibilidade da topografia
da cena” (MACHADO, 2000, p. 133).
Emular o tempo presente televisivo entrega ao found footage de horror um efeito
oposto ao que originalmente é provocado na televisão. O erro técnico surge na TV como
revelação dos procedimentos de produção, “essa precariedade do olhar enunciador
resulta justamente no avesso de qualquer naturalismo e de qualquer racionalismo: o
espectador percebe claramente (e às vezes até se irrita com isso) que, entre o
acontecimento e sua formulação, há um gap imposto pela mediação” (MACHADO,
2000, p. 133). Já os found footage, por naturalmente partirem da apresentação da
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mediação e do aparato técnico, ao apresentarem os erros, naturalizam e humanizam os
personagens-câmera, que em situações limítrofes terminam por revelar suas fragilidades
diante da imprevisibilidade e do estresse emocional promovidos pelas situações de
horror.

Considerações Finais
O corpo estilístico formado pela cinematografia dos found footage de horror
compõe uma relevante influência na linguagem contemporânea do cinema. As quatro
características-chaves do estilo, aqui já discutidas, são hoje utilizadas de forma total ou
parcial como índices de realidade em filmes dos mais diversos gêneros
cinematográficos. Um exemplo facilmente observável na cinematografia contemporânea
é o uso de tremores na câmera em alusão a efeitos de ação, momentos como tiroteios,
lutas ou explosões. Interessante observar que o recurso estilístico, que remete a um
impacto físico no dispositivo ou a uma operação de câmera em situação de risco, é
explorado mesmo em obras onde não há qualquer menção a uma presença diegética do
dispositivo. A incorporação de imagens amadoras, como filmes de família e filmes de
arquivos, são também procedimentos recorrentemente utilizados na contemporaneidade
e, ainda que os found footage de horror não sejam pioneiros na utilização de tais
recursos, é inegável que os filmes do estilo foram responsáveis pela popularização desse
tipo de recurso.
O found footage traduziu um período de popularização do consumo e da
produção de vídeos, sobretudo no ambiente da internet, é exatamente a ascensão dessa
tecnologia que tem fornecido uma das mais ricas matérias-primas para a gênese de
inovação no gênero. Dispositivos móveis e imagens circulantes em aplicativos e redes
sociais são, em nossa sociedade tecnológica, preciosas fontes para exploração de novas
possibilidades diegéticas. Nos últimos anos dezenas de filmes apresentam o uso de
celulares, webcams e capturas de tela. Tais procedimentos, que sequer eram utilizados
nas obras de anos anteriores, em pouco tempo já correspondem a um conjunto
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significativo de filmes. Os found footage de horror construídos em ambientes virtuais
trazem novas restrições e possibilidades de para a cinematografia, uma dualidade que
parece ser parte da substância do estilo e que termina por acrescentar novas camadas de
verossimilhança, já que os dispositivos estão largamente disseminados e integram quase
a totalidade de nossas ações e experiências. Um bem-sucedido uso pontual desse tipo de
recurso está presente no episódio do seriado Black Mirror, Shut up and Dance (James
Watkins, 2016), quando a vulnerabilidade da privacidade em ambientes digitais é
explorada em um nível extremo dentro da realidade distópica do seriado. Lá estão
presentes as imagens de baixa qualidade de uma webcam e as capturas de tela de
computador e celular, imagens extremamente familiares aos usuários da internet.
A evolução dos dispositivos técnicos de captura de imagem, assim como o
crescente domínio ferramental dos recursos de produção e circulação de imagens,
tendem a alargar as possibilidades de produções no estilo. A tarefa de justificar a
gravação dos eventos é cada vez menos complexa em uma sociedade onde, em
praticamente na integralidade do tempo, estamos sob supervisão de alguma câmera e,
também, munidos de uma. Um exemplo recente de extensivo uso dessas novas
possibilidades da fotografia está no filme Buscando... (2018), em que contamos com a
performance da personagem, que filma a si própria em redes sociais de
compartilhamento, unida a imagens de webcams, televisões, câmeras de vigilância, telas
de celular e notebook, para formar o corpo de imagens que constrói o filme. A obra é
composta integralmente sem a figura do operador de câmera, fazendo uso dessas
imagens que simplesmente existem, já usualmente integradas à rotina social de um
cidadão médio estadunidense. Experiências envolvendo recursos imersivos, como
óculos de realidade virtual e outros dispositivos de realidade aumentada, têm mostrado
bom potencial, em um direcionamento claramente voltado ao entretenimento,
configurando-se como uma nova forma de pensar a relação entre o corpo, seus sentidos
e os objetos audiovisuais.
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A fotografia em movimento de hoje nas telas de Temps Mort78
Alexandre de Carvalho GUIMARÃES79

Resumo
O presente artigo pretende analisar a obra de ciberarte Temps Mort (Alex Verhaest,
2013), de narrativa híbrida, sob a perspectiva da fotografia em movimento. A tecnologia
atual que tornou o ato de fotografar uma obsessão, permite a reprodução e a simulação
do movimento. Como testemunha e fruto deste desenvolvimento, a instalação Temps
Mort da artista belga Alex Verhaest consegue refletir de forma bastante instigante sobre
o atual estágio desta relação entre a foto e o movimento. O caminho do audiovisual até
o estágio tecnológico atual se evidencia na narrativa de Temps Mort formada a partir do
olhar do espectador que percorre suas telas para formar a história deste filme interativo
que guarda semelhanças com as técnicas da fotografia do cinema e do vídeo. A partir
desta perspectiva pretende-se refletir sobre o potencial e os desafios da comunicação
nos dias de hoje, entre a imobilidade e o movimento.

Palavras chave: Ciberarte, fotografia, movimento, tecnologia

1. Temps Mort, a fotografia e o movimento

A ideia da fotografia em movimento se faz onipresente nesta época em que a
palavra de ordem é a comunicação digital. O desenvolvimento tecnológico, que tornou o
ato de fotografar uma obsessão moderna, permite a reprodução e a simulação do
movimento. A facilidade de registro estático ou móvel se deve evidentemente à
tecnologia digital e sua popularização. Os celulares se tornaram instrumentos de registro
fotográfico e gravação em vídeo. Não podemos esquecer também dos gifs animados. Os
gifs (Graphics interchanging data), formato de imagem em cores, podem também se
78
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tornar figuras em movimento, formadas por várias imagens gifs compactadas.
Utilizados como emoticon em mensagens, alternadamente com imagens gifs estáticas,
demonstram que o movimento ou a estática são apenas alternativas possíveis no
universo computacional.
Como testemunha e fruto deste desenvolvimento tecnológico, a instalação Temps
Mort (2013) da artista belga Alex Verhaest, consegue refletir de forma bastante
instigante sobre o atual estágio desta relação entre a foto e o movimento. Vencedora da
Golden Nica,Ars Eletrônica de 2015, a obra é constituída por telas que nos remetem a
fotografias, tanto de uma exposição tradicional quanto a aquelas que aparecem em
nossos celulares ou computadores. E elas são fotos em um movimento que não se
afastam totalmente da estática.
Temps Mort é um filme interativo que relata a história de uma família em que o
patriarca foi assassinado ou se suicidou. Esta instalação tem como base o roteiro
narrativo, em volta do qual Verhaest cria um corpo de peças individuais utilizadas para
compor o enredo, explorando os limites da constituição da linguagem. Seus trabalhos
operam na justaposição de pintura, vídeo e a tecnologia contemporânea. A história é
distribuída por uma ampla gama de obras distintas, cada qual representando um certo
momento. A peça principal é a Sala de Jantar onde estão presentes todos os
personagens e outros elementos que aparecem em outras telas. Os cinco membros da
família (Hélène, Dolores, Peter e Madeleine) e o narrador da história (Angelo) são
introduzidos por uma série de 5 estudos de personagens: uma série de retratos que
mostram a fragilidade emocional e a inaptidão dos parentes sobreviventes em adotar
uma atitude adequada.

2.1. O movimento e a fotografia, o cinema e o vídeo

2.2 A fotografia em movimento
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Para pensarmos como a artista utiliza fotografias e o movimento para contar essa
história temos abaixo um momento de Helene mais próximo do choro, embora não
esteja chorando de fato. A peça é semelhante à fotografia, mas a personagem na tela de
computador da instalação não está totalmente estática, ela se movimenta levemente. A
expressão artística é de algo entre a fotografia e o cinema.

Figura 1 – Alex Verhaest, “Helene” in “Temps Mort – Idle Times”, 2013, Bélgica.

Fonte: http://www.shift.jp.org/en/archives/2015/02/alex_verhaest.html .

Nesta perspectiva, o cinema vem a ser a consecução no tempo da objetividade
fotográfica. Neste sentido cabe lembra a definição de André Bazin para a passagem da
fotografia ao cinema:
O filme não se contenta mais em conservar para nós o objeto lacrado no
instante, como no âmbar, o corpo intacto dos insetos de uma era extinta,
ele livra a arte barroca de sua catalepsia compulsiva. Pela primeira vez,
a imagem das coisas é também a imagem da duração delas, como que
uma múmia em mutação (BAZIN, 1983, p.126).
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Os estudos de personagem, retratos de família como este, são fotografias dos
personagens paralisadas em seu quadro, mas com um sutil movimento. Aqui temos um
jogo dentro de uma ação narrativa em que eles não conseguem sair de sua imobilidade,
como que embalsamados. Primeiro, ao observar este quadro, temos o objeto lacrado em
seu instante. Depois ao percebermos o movimento concluímos que a imagem que vemos
é a da duração de uma ação que se repete ao infinito e nunca se completa, a ação não
acontece, Helene vai chorar, mas não o faz. Aqui Temps Mort trabalha esse estado do
audiovisual entre a imobilidade e o movimento.
Nessa linha de reflexão, convém observar que a fotografia também, desde o
início, procurou captar e registrar o movimento, mas só conseguiu o seu intento com a
câmera estereoscópica (FABRIS, 2004, pg 12) e que a sensação de movimento do
cinema é uma ilusão de ótica criada com a projeção de vinte e quatro fotos por segundo
(SADOUL, 1963, pg 32). Neste primeiro ponto de análise de Temps Mort, temos a
fotografia confrontada com seus dilemas, radicalizados com o advento das novas
tecnologias: registro de uma realidade e criação de um mundo particular, imobilidade e
o anseio pelo movimento. Neste caminho, as fotos de Temps Mort ficam sempre no
meio, não são reais, mas tentam exprimir essa realidade; não são estáticas, mas não
possuem um movimento completo.

2.2 A fotografia em movimento através do cinema
Para continuar pensando em Temps Mort sob a ótica da fotografia em
movimento, se faz necessário também olhar esta instalação como um filme
cinematográfico. Como o cinema nada mais é que fotos em movimento, o pensamento é
de como as telas desta instalação se movimentam para contar a sua história. Ao observar
esta obra artística fica bem claro que ela foi concebida como um filme, com suas
diversas telas e planos que se interligam para o desenrolar de sua trama. Toda a história
de Temps Mort se passa em um único cenário, como observamos a seguir:
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Figura 2 – Alex Verhaest, “Dinner table” in “Temps Mort – Idle Times”, 2013, Bélgica.

Fonte: http://www.japantimes.co.jp/multimedia_category/culture-3/

Cada cena de Temps Mort é o passeio do olhar sobre um momento da narrativa
e sobre os ângulos deste único ambiente do filme: uma sala com uma mesa, uma janela
atrás da mesa e personagens. Descrevendo a decupagem clássica, Ismail Xavier (2005)
afirma que um filme é constituído por sequências, marcadas por sua função dramática
ou por sua posição na narrativa. Cada sequência é constituída de cenas , dotadas de
unidade espaço-temporal. Em Temps Mort a construção das sequências que vão formar
o filme, é feita a partir do olhar do espectador pelas várias cenas constantes das telas da
instalação. Pensando na escala de planos normalmente aceita, na sala de jantar temos o
plano médio – utilizado em ambientes fechados, mostra todo o ângulo em que a ação se
encontra (XAVIER, 2005, pg 27) – aqui vemos praticamente toda a sala. Para o
espectador de Temps Mort, este quadro é a base para a construção de uma narrativa em
que os detalhes serão encontrados nos outros quadros.
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Figura 3 – Alex Verhaest, “The View from the 6th floor” in “Temps Mort – Idle Times”, 2013, Bélgica.

Fonte: https://www.pinterest.com

Na vista, figura 11, temos o plano geral – utilizado em cenas exteriores ou
grandes espaços, mostra todo o espaço da ação (XAVIER, 1977, pg 40) – pois aqui
conseguimos ter uma visão geral de uma cidade fictícia. É importante observar que o
espectador de Temps Mort tem uma visão diferente do espectador de uma tela
tradicional de cinema. Pode se movimentar e focar o ângulo que quiser das telas desta
instalação. Na Vista, por exemplo, o espectador vai se aproximando, primeiro vê uma
janela ao longe, depois pode ver um plano geral da cidade, depois pode observar a si
mesmo no reflexo do vidro da janela. São as novas possibilidades das fotografias em
movimento de alta tecnologia de nossa época.
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2.3A fotografia em movimento através da videoarte
As possibilidades advindas com a convergência digital surgiram a partir do
vídeo. Raymond Bellour (1997), atribuía o caráter de mídias de passagem ao vídeo e à
televisão. Segundo o autor:
O vídeo, antes de mais nada, é um atravessador (...) Passagens,
colorários que cruzam sem recobrir inteiramente esses ‘universais’ da
imagem: dessa forma se produz entre foto, cinema e vídeo uma
multiplicidade de sobreposições, de configurações pouco previsíveis.”
(Bellour, 1997, p. 14).

É pertinente, portanto, para prosseguir com a análise da foto em movimento,
depois de pensar Temps Mort como um filme de cinema, passamos a pensar esta
instalação sob a perspectiva do vídeo ou, mais especificamente, da videoarte. Aqui cabe
observar que, como lembra Philippe Dubois (2013, pg 51), nada impede que o
videoartista aplique toda a lógica da montagem cinematográfica em uma obra em vídeo,
mas as facilidades desta última mídia fazem com que os artistas videográficos
geralmente se utilizem de uma lógica bem específica.
O exemplo da Mesa de jantar que mostra em um mesmo quadro os personagens
em momentos diferentes é bem característico. Com este procedimento Alex Verhaest se
vale de uma característica cara à videoarte, a experimentação, onde a narrativa linear
tradicional perde importância. Aqui impera a “imagem virtualmente total, multiplicada e
composta (...) com simultaneidade dos componentes” (DUBOIS, 2013, p. 94). Neste
exemplo de Temps Mort a quebra de linearidade não é somente do espaço, mas também
do tempo.
Mas não é somente em um ou outro procedimento que Temps Mort pode ser
caracterizada por uma obra artística de videoarte. Em Temps Mort, a imagem se forma e
só tem sentido a partir do dispositivo, das telas que se completam e da interação com o
público. Esta obra se encaixa com a definição de Dubois, de que o vídeo é uma forma
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de pensamento, não é um objeto e sim um estado, onde convém “pensar a imagem como
dispositivo e o dispositivo como imagem” (DUBOIS, 2013, p. 101).
Outra característica que insere Temps Mort na videoarte é que se trata de uma
exposição que tem os pressupostos cinematográficos muito presentes, tanto pelas
imagens em movimento, quanto pelos diversos ângulos de suas telas que evocam a
montagem feita na película de cinema.
Por intermédio das obras de seus artistas, mas também pela evolução de seus
dispositivos, o vídeo trouxe a imagem em movimento aos templos da arte e inaugurou o
fenômeno do “cinema de museu”. Trata-se do “efeito-cinema” na arte contemporânea.
(PARENTE, 2009, p. 38)

2.4 A fotografia em movimento através da ciberarte
Depois de analisarmos Temps Mort a partir de categorias estanques, podemos
agora pensar nesta obra como obra tecnológica, hibrida por sua natureza. Em Máquinas
de Imagem - Arte, tecnologia e pós-virtualidade, Cesar Baio atualiza as proposições de
Vilém Flusser para a perspectiva contemporânea. Baio afirma que a tecnologia aumenta
as possibilidades de operação no interior da caixa-preta dos aparelhos industriais, o que
permite incursões subversivas mais profundas nos seus circuitos eletrônicos e códigos
digitais do que as que os artistas faziam em aparelhos de TV, câmeras e gravadores de
fitas K7, entre as décadas de 1960 e 1980.
Cesar Baio lembra que, por um certo período na história das artes fundadas nas
imagens técnicas, os suportes acomodaram muito bem as linguagens, enquanto estas
ganhavam solidez na medida em que melhor exploravam as especificidades da base
técnica dos formatos. Os artistas mantinham um tom de distanciamento entre as
linguagens. Mas essa concepção paradigmática mudou, descobriu-se a potencialidade
das imbricações e contaminações. (BAIO, 2015, p.17). Em Temps Mort percebemos as
consequências dessas imbricações, a instalação evoca conceitos de diversos formatos,
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como vídeo, cinema, fotografia, numa constante contaminação, quebrando os
paradigmas anteriormente existentes.
Priscila Arantes relaciona a arte digital a essa perspectiva histórica de
transformação da arte. Depois da primeira metade do século passado, o objetivo era
fazer o espectador participar na própria elaboração das obras de arte. Se os processos de
hibridização são um elemento norteador da estética do século XX, seja pela mistura
entre suportes e meios antes separados, seja pela participação do público na obra, nas
mídias digitais esse processo torna-se o seu princípio constitutivo, já que a linguagem
digital converte qualquer informação em uma mesma linguagem. A autora resume em
uma palavra a cultura digital: hibridez. Tal hibridismo quebra a visão binária como
público/obra, artificial/natural. (ARANTES, 2001, pg 50)
E os conteúdos mesclam-se por sua interface, esta é o que difere a arte
informática das produções artísticas anteriores. Epistemologicamente, essa nova arte,
ao oferecer a dimensão da interface, coloca em debate o fato de ela ser, por excelência,
constituída por imagens dialógicas e comportamentais. As artes em mídias digitais com
suas interfaces, servem de modelo para entendermos como nos relacionamos com o
mundo. O sujeito trespassado pela interface é um sujeito intimado a redefinir-se.
Observando Temps Mort fica evidente a dificuldade de seus personagens nessa
redefinição. Assim, temos, nos estudos de personagem, personagens cujas imagens são
transformadas pelo computador, que falam mas não dialogam, seus retratos parecem
estáticos mas estão em movimento.

Considerações finais
No livro a Câmera Clara, nota sobre a fotografia, Roland Barthes (1984)
denomina aquele que é fotografado como Spectrum, palavra que denota tanto o
espetáculo quanto o retorno do morto. O autor relaciona a foto com a morte, a fotografia
fala daquilo que foi. “Já o o mundo filmico é sustentado pela presunção de que a
experiência continuará a fluir no mesmo estilo construtivo. “
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(BARTHES, 1984,

pg.127) Agora, nesta época contemporânea esta morte que supõe a fotografia, de que o
que é mostrado pertence ao passado, é evitada a todo custo. As fotos das telas do
ambiente digital se recusam a aceitar o estado estático em benefício da
espetacularização do cotidiano. Sempre são atravessadas com o movimento incessante
do olhar do observador entre as diversas telas do dia a dia. Elas, ao mesmo tempo,
desfrutam das amplas possibilidades de movimento que a tecnologia proporciona, como
se observa com os gifs animados e à produção incessante de vídeos por celulares com
número semelhante ao das fotografias. Da mesma forma, a família de Temps Mort não
sabe lidar com a morte do patriarca, permanecendo entre o movimento e a imobilidade.
Alex Verhaest questiona intensamente os limites da narrativa e, portanto, da expressão e
da comunicação, neste novo mundo em que as novas tecnologias comunicacionais são
obrigatórias. O nome da obra se refere ao tempo morto do olhar entre a passagem de
uma tela a outra, período de suspenso de tempo com um total vazio comunicacional.
O conteúdo desta obra de ciberarte converge com a sua forma em direção a uma
postura de ironia crítica. O efeito do trabalho de intersecção das várias artes desta
artista belga pode ser comparado com a semelhança apontada por Arlindo Machado
entre o cinema e a caverna de Platão. Como a luz do projetor cinematográfico, o fogo
que projetava as figuras na caverna situava-se atrás e acima dos prisioneiros. Se o foco
de luz estivesse em outro lugar projetaria os espectadores na tela, desvelando o
dispositivo. (MACHADO, 2007) Temps Mort ao tirar a projeção cinematográfica de seu
lugar tradicional, revela ao espectador o dispositivo, colocando em questão as formas de
expressão midiáticas conhecidas, de forma crítica. Machado cita Oliver Grau como um
dos poucos teorizadores das novas mídias que pensam o ilusionismo ideologicamente.
Para Grau (apud MACHADO, 2007), as interfaces mais visíveis dariam mais
consciência ao espectador. Certamente Alex Verhaest está filiada a este pensamento.
Embora o mundo virtual de Temps Mort seja formado pela interconexão das várias
mídias conhecidas, ele não consegue se definir entre nenhuma delas: não possui a
imobilidade da fotografia e não tem uma ação completa como o cinema. Essa
indefinição é fruto de uma crise da representação advinda com a imagem informática:
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despapareceu a diferença entre objeto e figuração. Não há nada além da máquina.
(DUBOIS, 2004)
Voltando às semelhanças entre a caverna de Platão e o cinema apontadas por
Arlindo Machado (2007), Alex Verhaest está na mesma posição do sábio grego, que
embora tenha como objetivo a crítica à ilusão da projeção como simulacro da realidade
está do lado dos que projetam as imagens, atrás e acima da caverna e não deixa de
demonstrar uma admiração por aquelas. Existe uma dicotomia entre o distanciamento e
esse fascínio pela imersão. Alex certamente explora os potencias de uma arte
convergente, mas seu olhar é sempre irônico, como se estas enormes possibilidades de
movimento pudessem ser também amarras. Esse questionamento aparece na história em
sí e no como ela é contada. O quadro da mesa de jantar apresenta os mesmos
personagens nas duas extremidades, antes e depois da tragédia que se abateu sobre a
família. Eles continuam passivos antes e depois do fato, como se, mesmo com toda a
tecnologia comunicacional, e, talvez, ainda mais com a presença desta, continuassem
com uma imensa dificuldade de comunicação.
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Videoclipe: uma conversa entre fotografia e música80
Paloma de Oliveira BRITO81

Resumo:
O videoclipe é uma área audiovisual que proporciona a possibilidade de
experimentações, principalmente, no que diz respeito à produção. Seus principais
componentes, a fotografia e a música, conversam entre si. É sobre tal relação que este
relato de experiência se debruça, partindo da produção do videoclipe Sempre em(n)
frente, realizado em uma cidade do interior da Bahia. O trabalho apresenta, então, desde
a concepção da ideia à finalização do produto, analisando as escolhas cinematográficas,
bem como os desafios e aprendizados.

Palavras-chave: Fotografia. Música. Imagem. Videoclipe.

Introdução
No cinema, nem sempre imagem e som caminharam juntos, tanto é que suas
tecnologias de reprodução foram criadas de formas separadas. Tempos depois, estes
recursos passaram a ser utilizados em conjunto, sendo que esta união, “não é um uso
dado a partir das possibilidades da tecnologia, e sim um uso transformado pelas
necessidades sociais” (HOLZBACH, 2010). O cinema se utiliza há bastante tempo
dessa relação, e é no videoclipe que as duas artes, fotografia e música, encontram
espaço para existirem mutuamente, num estado de interdependência.
Por isso, este relato de experiência objetiva apresentar a relação da direção de
fotografia com a música, e como conversam entre si, através da produção de videoclipe
pela autora, que desenvolveu as funções de direção, direção de fotografia e edição.

Trabalho apresentando no Movi – I encontro brasileiro de fotografia em movimento, realizado de 30 de
junho a 02 de julho de 2021. Modalidade: relato de experiência.
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O início da prática
O projeto audiovisual ainda em andamento, consiste na produção de cinco
videoclipes referente as músicas do álbum Sempre em(n) frente do artista William
Anjos, da cidade de Vitória da Conquista – BA. Atualmente, iniciou-se a produção do
terceiro videoclipe, entretanto, este relato pretende focar apenas no videoclipe que
carrega o nome da música tema.
Desde a pré à pós-produção, pensou-se nas imagens através da música. A letra e
o ritmo foram base para a escrita do roteiro e edição. O processo foi permeado por
descobertas, desafios e pela vontade de ver e ouvir a troca entre fotografia e música.
Para isso, a realização se deu através de parcerias e empréstimos, já que foi uma
produção independente, de baixo orçamento. A direção acompanhou todo o processo de
desenvolvimento, desde a escuta da música, o pensamento das fotografias, até a
finalização do produto. Isso reafirma a relação destas, já que

[...] ao contrário do que ocorre normalmente em outros audiovisuais,
não é possível conceber o videoclipe sem música, até porque ela
necessariamente o precede. Se nos filmes a música é um elemento
secundário, que serve para intensificar o significado das imagens, no
videoclipe
ambos
são
necessariamente
interdependentes.
(HOLZBACH, 2010, P. 8)

Com o roteiro pronto, iniciou-se o processo da captação de imagens que teve
início no dia dez de abril e término no dia vinte e três do mesmo mês. A equipe de
direção de fotografia contou com três pessoas, alternadas entre si nos momentos de
filmagens. Os equipamentos utilizados eram da diretora, outros emprestados de amigos.
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Figura 1- Parte dos equipamentos utilizados

Fonte: autoria própria

Descrição dos equipamentos
Para a realização deste videoclipe foram utilizados: uma câmera Canon 6D Mark
II, uma Canon T6; duas lentes Canon 50 mm; dois tripés; e um Drone Dji mini 2. De
todas as dificuldades, talvez uma das maiores tenha sido a compatibilidade das câmeras
Canon. Por possuírem modelos e sensores diferentes, buscou-se uma aproximação das
cores da imagem no balanço de branco, e também de estilo nos próprios equipamentos.
Mas, como isso não foi uma regra sempre lembrada, a correção de cor no momento da
edição foi um recurso utilizado para tornar as imagens das câmeras mais parecidas.
Ainda assim, mesmo após a produção, em algumas cenas foi possível perceber que as
cores destoaram, como por exemplo na cena onde o casal está numa cafeteria.
Outro desafio foram as imagens de drone, realizadas em três dias diferentes. Por
ser esse uma aquisição nova, ainda não se tinha muito conhecimento sobre seu
funcionamento, nem muita prática ao escolher os enquadramentos e movimentos
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desejados. Ainda assim, após as tentativas, conseguiu-se um resultado muito próximo
do que se havia planejado.
Da música às fotografias
A premissa da música parte de uma visão que a despeito das circunstâncias, a
caminhada humana é sempre em frente. Por isso, pensou-se em um elemento
cinematográfico que estivesse relacionado. Sendo assim, o videoclipe se inicia
apresentando uma imagem de drone em movimento tilt, mostrando uma estrada dando a
ideia de fluxo, de continuidade. Logo em seguida, há um corte para um pôr do sol,
anunciando o início da música caracterizado pelo seguinte verso: “Lá se vai o sol e com
ele mais um dia lindo, trazendo a paz e a certeza de um novo ciclo.”

Figura 2- Estrada com árvores no fim do dia

Fonte: Frame de abertura do videoclipe Sempre em(n)frente
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Figura 3 – Pôr do sol, amarelado com árvores à frente

Fonte: Frame do videoclipe Sempre em(n)frente

É partindo desse princípio de continuidade que a narrativa cinematográfica é
construída, contando a história de um personagem realizando diversas atividades no seu
dia, ao passo que paralelamente, os dois artistas que cantam a música aparecem na
estrada como se fossem viajantes. Optou-se por gravar tais cenas no fim do dia, apenas
com iluminação natural, para que as cores quentes do pôr do sol se tornassem uma
característica marcante, bem como um reflexo do que a música diz sobre os finais de
ciclos. Essas imagens dos artistas interpretando foram feitas em apenas um dia.
Utilizou-se duas câmeras na mão e iluminação natural. Esta, foi tanto uma opção
estética, quanto pela limitação dos recursos de luzes disponíveis. Por isso, mesmo em
cenas internas, as gravações foram feitas utilizando a luz do sol através de janelas ou
portas, exceto na cena onde os três personagens aparecem, que era pra ter sido gravada
mais cedo, mas como a iluminação natural estava caindo, foi utilizada uma luz de teto
existente no espaço.
As cenas nas quais o personagem principal aparece foram feitas em três dias
diferentes, exceto as de drone. As gravações se deram com duas câmeras, que na
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maioria das vezes estavam na mão, apresentando uma característica documental de
sempre acompanhar a vida do protagonista.

Figura 3 – Personagem em contra-luz

Fonte: Frame do videoclipe Sempre em(n)frente

A construção da fotografia cinematográfica consistia em acompanhar as
histórias, sempre relacionando as imagens com o que era dito na música. Entretanto,
essa escolha não se constituía como uma regra, em alguns momentos a literalidade
musical era retratada nas imagens, em outros momentos não.

Considerações finais
Atuar em uma produção audiovisual, especificamente em um videoclipe, é
sempre uma possibilidade de aprendizados e desafios. Esse relato de experiência aponta
para ações que funcionaram e outras que poderiam ser melhoradas. Ao fim de tudo, a
ideia da relação de interdependência entre música e fotografia é o ponto que se defende
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aqui. Não uma tentativa de classificar a mais importante, mas a exploração de um lugar
onde estas podem existir mutuamente.
Holzbach (2010) cita em seu trabalho as obras de Oskar Fischinger, um artista
alemão que produziu curtas-metragens com a finalidade da transformação de músicas
em imagens concretas, e talvez este trabalho tenha se inspirado nessa ideia, ao
proporcionar o “ouvir imagens e ver a música”.
Essa proposta parte também de uma reflexão feita a partir da história contada no
videoclipe da vida do personagem principal, que é uma pessoa com deficiência visual.
Sendo assim, não faria sentido registrar sua trajetória, tê-lo como protagonista, sem que
ele pudesse fazer parte de forma integral dessa experiência. Por isso como resultado,
existem dois vídeos, sendo um destes com audiodescrição, feito de forma
completamente amadora após breves estudos, mas que possibilita a inclusão e uma
reflexão sobre os sentidos sensoriais em relação às imagens audiovisuais.
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O abandono da imagem como memória: a crise na Cinemateca
Brasileira82
Adriana SALERNO83

Resumo
O formato apresentado é um artigo onde pretende-se discutir a situação da Cinemateca
Brasileira, a ameaça a sua existência durante o período em que vivemos. Serão usados
para amparar a discussão autores que discutam a representação da sociedade através do
cinema e a importância de uma política de preservação da memória como Jacques
Ranciére, Andreas Huyssen e Roland Barthes. O objetivo é expor o estado lastimável de
abandono da memória audiovisual brasileira ao lado de gestões mais bem-sucedidas em
países latino-americanos, a exemplo da Argentina e do México. Os usos e costumes de
épocas inacessíveis à memória estão registrados em películas que demandam
manutenção constante para continuar existindo, ainda sim, a sociedade brasileira segue
adiante como se perder esse acervo centenário fosse algo menor. Fundada em 1940, a
instituição segue sem energia elétrica e manutenção há anos.

Palavras-chave: Cinema, Cinemateca Brasileira, Memória, Direção de Fotografia.

Introdução
A origem da Cinemateca Brasileira remonta a um grupo de pessoas que
decidiram organizar o Primeiro Clube de Cinema de São Paulo, em 1940, para poder
estudar cinema assim como já eram estudadas as outras artes. A vocação educativa e de
preservação da Cinemateca está presente desde os seus primórdios, desde os primeiros
momentos eram realizadas não apenas projeções audiovisuais, mas também debates e
publicações. Participaram deste grupo original Décio de Almeida Prado, Paulo Emílio
Sales Gomes e Antonio Candido de Mello e Souza. Atualmente, a instituição seria
Trabalho apresentando no Movi – I encontro brasileiro de fotografia em movimento, realizado de 30 de
junho a 02 de julho de 2021. Modalidade: ensaio.
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responsável por guardar o maior acervo histórico da América Latina de filmes,
documentários, cinejornais, além de materiais relacionados ao cinema como cartazes,
documentação, projetores antigos. Mas segue fechada, sem manutenção ou, ao menos,
luz elétrica.
Após seu surgimento, houve um período de fechamento, imposto pela ditadura
do Estado Novo (entre 1941 e 1946). Foi criado, então, o Segundo Clube de Cinema de
São Paulo, assim que as atividades se regularizaram. Um acordo entre o novo Museu de
Arte Moderna de São Paulo – MAM/SP e o Clube de Cinema, em 1949, acaba por
estabelecer a Filmoteca do Museu de Arte Moderna de São Paulo, que absorveria,
incorporaria o antigo Clube por alguns anos.
Em 1954, Paulo Emilio (um dos maiores defensores e responsáveis pela ideia
de se preservar o acervo de filmes) assume a direção da Filmoteca como conservadorchefe. Finalmente, em 1956, a Filmoteca se desliga do Museu de Arte Moderna,
transformando-se na Cinemateca Brasileira, uma sociedade civil sem fins lucrativos.
Desde 1982, a Cinemateca segue totalmente incorporada ao poder público, decisão que
foi tomada à época como forma de preservar e proteger a instituição.
O objetivo da presente pesquisa é incentivar o debate para expor uma situação
de abandono. Há mais de um ano a Cinemateca foi fechada e seus funcionários
demitidos. O acervo segue em risco permanente de incêndio, desde então. Além disso, a
pesquisa pretende comparar gestões de cinematecas na América Latina e destacar a
importância dos trabalhos de preservação interrompidos, que eram realizados pela
instituição. Registros audiovisuais históricos, a memória de décadas e séculos estão
sujeitos e desaparecer pelo descaso.

Registros de memória
A Cinemateca Brasileira, é responsável por conservar registros audiovisuais de
décadas passadas, desde 1897. Deste ano, encontramos filmagens como Um artista
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trabalhando no trapézio do Polytheama (sem diretor, 1897), um documentário curtametragem, mudo, em preto e branco, ou ainda, no mesmo formato, Bailado de crianças
no colégio, no Andaraí (sem diretor, 1897).
Criada por iniciativa de Paulo Emílio Salles Gomes, é a instituição responsável
pela preservação, documentação e difusão de nossa memória audiovisual. Ela armazena
e restaura o que restou dos filmes brasileiros antigos, bem como a coleção de
telenovelas e reportagens, por exemplo, além de milhares de documentos, como
roteiros, cartazes, fotografias de cena, reportagens, correspondências, livros,
equipamentos etc. No Brasil e no mundo todo a Cinemateca Brasileira era uma
referência, segundo Eduardo Morettin, “inúmeras pesquisas e centenas de filmes
realizados com material de arquivo somente chegaram a bom termo em razão da
existência de seu rico e bem organizado acervo, composto de 30 mil títulos em 250 mil
rolos de películas armazenados em seus vinte laboratórios climatizados”. 84 Já há alguns
anos, a instituição está fechada por falta de verbas, devendo contas de luz atrasadas e
salários de funcionários. Nem mesmo a manutenção predial é realizada. A impressão
que dá é que o belo prédio, com uma arquitetura que une o moderno às ruínas de um
matadouro do século passado, vai virar mais um terreno baldio.
Talvez uma parte do abandono ao acervo audiovisual histórico se deva a uma
noção equivocada da sociedade brasileira, permissiva à destruição, enquanto apenas
observa. “O espectador deve ser retirado da posição de observador que examina
calmamente o espetáculo que lhe é oferecido” (RANCIÈRE, 2014, p. 10)85. Seria
preciso ter uma relação afetiva com esses conteúdos, colocar-se na posição, não de
empatia, mas de vontade de alterar e construir a realidade através da memória. Como
seria possível existir um país sem memória? Mesmo as obras de ficção possuem valor
documental, recuperam elementos que já não existem, podem ser consultadas como

84 MORETTIN, Eduardo. O sequestro de nossa memória audiovisual in: Jornal da Usp. Publicado dia 14
de agosto de 2020. https://jornal.usp.br/?p=346148
85 RANCIÉRE, Jacques. O espectador emancipado. WMF Martins Fontes: São Paulo, 2014.
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fonte de estudos. Por mais difícil que seja pensar na arte enquanto a fome volta a se
disseminar no país.

Figura 1: Cena do filme Limite (Mário Peixoto, 1931). O mais antigo longa-metragem de ficção completo
do acervo da Cinemateca Brasileira.

Fonte: site planocritico.com

Basta lembrar que os registros que ali estão preservados não poderão ser
refeitos. Em um paralelo com a fotografia, segundo Barthes: “O que a Fotografia
reproduz ao infinito só ocorreu uma vez: ela repete mecanicamente o que nunca mais
poderá repetir-se existencialmente” (BARTHES, 2012, p. 14)86, assim como filmes das
décadas de 1920 ou 1960, antigos, também repetem o que não mais existe.

É claro que sempre houve um discurso da memória, e o discurso dos
direitos, em si, tem uma história mais antiga. A tragédia grega oferece
muitas percepções dos vínculos entre memória, justiça e direito.
Desde as revoluções norte-americana e francesa, passando pela
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descolonização, os direitos e a memória sempre tiveram uma ligação
umbilical com o Estado e a nação, com as questões da cidadania e
com a invenção das tradições nacionais. (HUYSSEN, pág.195,
2014)87.

Engana-se quem pensa que memória histórica e questões políticas são campos
completamente distanciados. A forma de apresentar o passado (ou ocultá-lo) está ligada,
como afirma Huyssen, a questões políticas desde o teatro grego. Ao explorar o vínculo
da memória com a política, o autor analisa o embate de versões ao final da Segunda
Guerra Mundial, quando mesmo diante das evidências, existiam tentativas de negar o
Holocausto. A quem poderia interessar apagar mais de um século de registros do
passado na Cinemateca Brasileira e com quais intenções?

Figura 2: Cena do filme Terra em Transe (Glauber Rocha, 1967). Uma das obras recuperadas pela equipe
técnica da Cinemateca.

Fonte: site vermelho.org.br

HUYSSEN, Andreas. Culturas do passado-presente – Modernismo, artes visuais, políticas da
memória. Contraponto: Rio de Janeiro, 2014.
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Na verdade, à Cinemateca nunca foi permitido estar em ótimas condições de
preservar a memória audiovisual do Brasil, seja por omissão do poder público ou da
sociedade. O acervo original, que constava em 1946, sofreu quatro graves incêndios até
os dias de hoje. Uma tragédia anunciada pela falta de recursos. Em 28 de janeiro de
1957, houve o primeiro incêndio causado pela autocombustão sofrida por filmes em
suporte de nitrato de celulose, que destruiu suas instalações originais na Rua Sete de
Abril, quando a instituição ainda era uma organização da sociedade. Em 18 de fevereiro
de 1969, acontece o segundo incêndio, na sua nova instalação no portão 9 do Parque do
Ibirapuera com perda de diversos materiais documentais em suporte de nitrato. No dia 6
de novembro de 1982, ocorre o terceiro incêndio, o que agravou as dificuldades
financeiras da instituição e levou à defesa de sua incorporação ao poder público. Em 3
de fevereiro de 2016, ocorre o quarto (e, até então, último) incêndio, resultando na perda
de 1.003 rolos de filmes em nitrato de celulose, referentes a 731 títulos.

Categorias do acervo de filmes
Mesmo após estes incidentes, resultantes do descaso, a Cinemateca possui um
expressivo acervo. São obras de ficção, documentários, cinejornais, filmes publicitários
e registros familiares, nacionais e estrangeiros, produzidos desde 1910. Segundo o site
oficial da instituição, “a Preservação de Filmes tem como objetivo principal cuidar dos
materiais audiovisuais em seus diversos formatos – fílmicos, videográficos e digitais –
que estão sob a guarda da Cinemateca, buscando garantir sua capacidade de reprodução
e acesso, a curto, médio e longo prazo”. Para isso é preciso manter os rolos de filmes em
áreas climatizadas, atendendo a padrões de qualidade que assegurem a preservação
desse patrimônio. O acervo está subdividido em categorias, apresentadas a seguir, que
compreendem o tipo de material em que os filmes foram feitos, a conservação e a
finalidade (cópia ou matriz). É importante destacar, além do valor imaterial, como tais
filmes podem ser fonte de pesquisas sobre direção de fotografia para o cinema, a
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evolução da técnica de armazenamento e reprodução de imagens, ou ainda, imagens
históricas para documentários.

Arquivo de matrizes
Recebe apenas filmes em suporte de acetato de celulose ou poliéster que não se
encontram em processo de deterioração. Possui quatro câmaras climatizadas, duas para
matrizes coloridas e duas para matrizes em preto e branco, cada uma com capacidade
para abrigar 25 mil rolos. Opera com 50% de umidade relativa do ar e com temperaturas
de 10,5°C e 15,5°C, respectivamente, que possibilitam aos filmes uma vida útil
prolongada.
Arquivo de filmes em nitrato de celulose
Situado em um prédio independente dos outros arquivos, abriga filmes passíveis de
combustão espontânea quando deteriorados. Por medidas de segurança, está dividido
em quatro câmaras, sem instalações elétricas e que, em caso de combustão, são capazes
de conter os danos sem afetar o restante da coleção. Cada uma das câmaras possui
capacidade para aproximadamente mil rolos de filmes.

Arquivo de filmes em deterioração
Abriga filmes com suporte de acetato de celulose em processo de degradação,
comumente conhecido como síndrome do vinagre por exalar ácido acético. Devem ser
separados dos demais materiais por risco de contaminação, o que desencadearia a
aceleração do processo de deterioração de materiais em bom estado.

231

Arquivo de cópias de difusão
Conserva cópias de filmes em suporte de segurança que tenham matrizes em bom
estado de conservação e que estão disponíveis para exibição. Existem, portanto, outros
materiais que garantem a preservação da obra.

Arquivo de vídeo e digital
Reúne materiais em suporte magnético e ótico de diversos formatos e mídias, como UMatic, Betacam, DAT, discos óticos, DVCam, HDCam, DLT, LTO, HD externo, entre
outros. O acervo é composto por materiais nativos em vídeo; nato-digital; e materiais
produzidos originalmente em película e que foram transcritos para fins de preservação e
acesso.

Havia ainda o Laboratório de Imagem e Som, responsável por fazer a migração
entre os diversos formatos de arquivos (U-Matic, Betacam SP, Betacam digital,
DVCam, entre outros); converter de película para película 35mm e 16mm; de película
para o digital e do digital para película. Considerando as mudanças tecnológicas
absorvidas pela produção e exibição cinematográfica nas últimas décadas, os materiais
mais antigos acabaram por se tornar de difícil processamento ou, por vezes, inviáveis
para os laboratórios comerciais. A iniciativa de manter um laboratório capaz de
manipular a maior sorte de materiais do acervo da instituição seguia firme até então, no
momento do fechamento da Cinemateca.

Gestão e preservação
Entre as cinematecas latino-americanas uma das mais citadas como exemplo
de preservação e gestão é a Cinemateca Nacional do México. No caso da Argentina, a
preservação de filmes capta recursos de um imposto que incide sobre o lucro de
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produtos audiovisuais, grandes bilheterias, comédias comerciais, vendas de filmes. Aqui
apresentamos, neste momento, apenas um esboço de estudo, que pode ser aprofundado
ao se investigar de perto o caso de cada país. A Cinemateca Brasileira recebia, até 2013,
recursos privados, o que assegurou a reforma e as modernas instalações na Vila
Mariana. Como mais um exemplo, a Cinemateca Uruguaia consegue atrair um público
três vezes maior que a Cinemateca paulistana, os ingressos são pagos, ela segue como
Organização Social sem fins lucrativos e se mantém principalmente com anuidades
pagas por sócios, além dos recursos públicos.

Os Estados latino-americanos tomam uma relativa consciência da
importância cultural do cinema, incluindo também a de sua memória
(ou seja, não somente a produção e difusão). Com certeza, a história
de nossas cinematecas é bastante tumultuada - o que não poderia
deixar de ser, seja por conta das reviravoltas políticas e dos
constrangimentos econômicos de nossos países quanto pelas
dificuldades inerentes às políticas culturais de nossos governos. Nesse
sentido, basta vermos os vários casos de cinematecas latinoamericanas que tiveram vida efêmera. (NUÑES, 2015, p. 66).88

Vivemos num tempo em que a internet define as discussões do momento, as
pessoas estão sobrecarregadas de informação, em engajamentos diversos e,
provavelmente, sequer conseguem recordar o que representa ou faz uma cinemateca.
Uma sociedade do último segundo, dos últimos memes, posicionada sobre a mais
recente indignação. Ainda neste contexto, o direito a preservar a memória de um país
deveria ser assegurado juridicamente, mesmo nas mais atípicas circunstâncias políticas.
Exemplos de boas gestões de acervos em museus latino-americanos, de manutenção de
cinematecas poderiam ser levados em consideração para resgatar nossa coleção
audiovisual histórica em risco. Muito além de filiações partidárias, ou das questões
populares na internet, ou da militância governista, devemos garantir a preservação da
cultura e da memória. No caso específico de São Paulo, há quem afirme que pouco a
88
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pouco a cidade deixa de ser um lugar lembrado por suas opções culturais, museus e
cinemas para passar a ser mais visitado para compras em shoppings ou tratamentos de
saúde.

O discurso da memória costuma concernir a passados coletivos e a
seus efeitos no presente, mas lhe falta uma sólida dimensão normativa
jurídica que leve diretamente às reivindicações de diretos legais de
indivíduos ou grupos. Não à toa que o campo da reparação e do
ressarcimento jurídicos baseados na memória continuam sumamente
controvertidos. (HUYSSEN, 2014, p. 200) 89

O último relatório anual da Cinemateca Brasileira, publicado em março de 2018,
apresenta detalhes do funcionamento, os eventos realizados no ano anterior, o público
recebido em cada ocasião, os cursos oferecidos, os debates realizados e diversas
informações pertinentes. Constavam como membros do Conselho, naquele ano, antes da
interrupção total das atividades, Ismail Xavier, Luiz Carlos Bresser-Pereira, Thhomas
Farkas, Rudá de Andrade, além de Olga Futemma na coordenação-geral.
Uma das especialistas até então responsáveis pelo acervo é Patrícia de Filippi,
ela relata que a cópia do filme Limite (Mário Peixoto, 1931) – Figura 1, foi recuperada e
montada a partir da memória de uma única pessoa que havia visto a versão original em
nitrato. “A gente tenta preservar a memória da melhor maneira possível”, disse ela,
durante a mesa Restauração e preservação das imagens em movimento90, para manter
as propostas da fotografia e deixar a mais equilibrada versão na cópia final. Existe
muito estudo para concluir um restauro audiovisual. Patrícia participou do debate
durante o I MOVI – Encontro Brasileiro de Fotografia em Movimento.
O próprio filme Terra em transe (Glauber Rocha, 1967) – Figura 2, passou por
algumas opções de restauro, até que se conseguisse chegar ao mais próximo possível do

HUYSSEN, Andreas. Culturas do passado-presente – Modernismo, artes visuais, políticas da
memória. Contraponto: Rio de Janeiro, 2014.
90 Disponível em: https://youtu.be/IM-qSIyZDLk
89
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que foi exibido nos cinemas nos anos 1960, segundo um dos responsáveis por sua
recuperação, Lauro Escorel. A crise da preservação da memória é, infelizmente,
constante. Conforme Escorel afirmou, na mesa Restauração e preservação das imagens
em movimento, no Brasil, “nunca se conseguiu conscientizar as instâncias decisórias da
importância da preservação do audiovisual”.

Considerações Finais
Ao governo atual, de Jair Messias Bolsonaro, pode interessar o apagamento de
toda história audiovisual do Brasil, de imagens realizadas e preservadas, para fazer com
que toda narrativa se reconfigure em torno da sua própria trajetória. Vivemos uma
batalha de narrativas. Distorções buscam negar a verdade, a história, a realidade, as
memórias. Polêmicas vazias são usadas para desviar ou manipular a atenção das
pessoas, enquanto instituições ligadas à cultura são sucateadas.
O caso do abandono da memória exemplificado através da Cinemateca
Brasileira está longe de ser o único. Ao longo dos últimos anos tornou-se comum
observarmos museus pegarem fogo por conta da má gestão ou da má vontade em mantêlos no Brasil. O Museu Nacional, dedicado à história natural, no Rio de Janeiro,
vinculado à UFRJ, perdeu boa parte de seu acervo em 2018 e o recém-restaurado Museu
da Língua Portuguesa, em São Paulo, foi quase totalmente destruído em 2015.
Este estudo supõe se tratar de um caso de ódio à cultura, à arte, à história, à
ciência em geral, por parte da atual Presidência da República, ocupada por Jair
Bolsonaro. Além da evidente apatia da sociedade brasileira, mesmo diante do desmonte
de instituições tão sérias. Seguimos vivenciando um desprezo por temas culturais,
enraizado nas políticas que definem quais questões que são ou deixam de ser prioridade.
Andreas Huyssen afirma que “o discurso da memória costuma concernir a
passados coletivos e seus efeitos no presente” (HUYSSEN, 2014, p.4), somos o
resultado de nossos passados. Sendo assim, por que não valorizamos e preservamos
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nossa memória audiovisual? Enquanto este artigo estava em processo de escrita, foi
possível, lamentavelmente, acompanhar o previsível quinto incêndio no acervo da
Cinemateca Brasileira. No dia 29 de julho de 2021, parte dos rolos de filmes e
documentos armazenados em um galpão na Vila Leopoldina pegaram fogo durante a
madrugada. As chamas atingiram o material, altamente combustível, após uma falha na
manutenção do equipamento de ar-condicionado.
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Fotografando o Sertão de Deserto (2016): conversa com o diretor de
fotografia Rui Poças (AIP)91
Ronald JESUS92

Resumo
Trata-se de uma entrevista com o diretor de fotografia português Rui Poças (AIP) acerca
de seu trabalho no filme brasileiro de longa-metragem Deserto (Weber, 2016). O relato
enfoca o aspecto poético das imagens e a construção da ideia de imensidão desértica do
território, especialmente pela presença do céu. Rui Poças enfatiza também a ação das
próprias paisagens sobre os desejos e concepções das imagens no filme. A temática da
entrevista se deu sobre as imagens poéticas no Sertão do cinema, sobre a qual o
entrevistado pôde relatar livremente, com raras interpelações por parte do entrevistador.

Palavras-chave: deserto; direção de fotografia; sertão; cinema.

Em maio de 2020, no contexto pandêmico do COVID-19, conversei via
chamada de voz com Rui Poças, diretor de fotografia português responsável por filmes
como Zama (Lucrecia Martel, 2017), As boas Maneiras (Juliana Rojas e Marco Dutra,
2018) e Deserto (Guilherme Weber, 2016) – sendo esse último o filme objeto dessa
entrevista. Deserto foi a primeira experiência de Rui Poças na fotografia de um filme
brasileiro, que relatou como maior dificuldade a queda da ideia inicial de uma fotografia
para a seca devido às chuvas que ocorreram na ocasião das filmagens, fazendo com que
a paisagem mudasse de totalmente, tornando-se coberta de vegetação verde. Segue,
então, a transcrição desses relatos:
[Rui Poças]: Minha decisão na imagem foi essa: levar as coisas pra outro lado.
Não quis reforçar que era uma história baseada numa coisa que era a seca, fiz
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desaparecer a ideia da seca, e daí foi dramatismo. E você esquece. Você admite naquela
história e entende que é uma situação de seca e já não pensa mais no assunto. A
fotografia não toca mais nesse assunto. Essa foi minha decisão.
[Ronald] O filme passa uma sensação de abafado.
[Rui Poças]: Exato! E de claustrofobia, também. Foi mais por esse caminho, de
dar uma sensação desagradável ao espectador. Dar uma sensação de desabrigo, de
desconforto, de precariedade também. Não ficar ali apoiado que é uma coisa que não
tem água. Fugir desse lugar. Uma coisa que pode ser interessante também é que, no
caso, toda a equipe era brasileira, né? Eu era o único que não era brasileiro. Eu era o
único que conhecia pior o Sertão. Aquela região, do Sertão da Paraíba. Pra mim era tudo
novidade. Muitas vezes no cinema tem essa peculiaridade, o fato de você ter um olhar
estrangeiro, um olhar de fora, que não conhece bem, um olhar que se apropria do que
existe de um jeito um pouco diferente do que a gente conhece, do espaço. Talvez o
filme tenha um reflexo disso, de ter uma fotografia de uma pessoa que não está
preocupada em retratar uma realidade existente. Como eu não conhecia, eu não me
preocupei em tentar corresponder a fotografia ao Sertão da Paraíba que todo mundo
conhece. Eu não tinha que corresponder a essa imagem que as pessoas têm. Não quis
ficar nesse lugar nunca. Então, penso eu que também tem esse lado, que você
conscientemente tenta não corresponder aquilo que as pessoas estão esperando que você
faça. Isso facilitado pelo fato de ser um olhar estrangeiro.
[Ronald]: Isso lembra o Ricardo Aronovich, fotógrafo de Os Fuzis (1964), que,
tomado pelo choque luminoso do lugar, foi levado pelo a compor a imagem de modo
que talvez outra pessoa não faria.
[Rui Poças]: Exato. Isso sucede muitas vezes. Pra mim foi interessante esse
conflito, que já me sucedeu em outras regiões, com outros filmes, em outros países. Eu
trabalho muito fora, e muitas vezes tem isso... sou muito consciente disso. O que é
interessante pra mim, sendo português também, nessa relação com o Brasil, que é falar a
mesma língua, portanto tem um entendimento muito fácil das circunstâncias, das
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pessoas, no diálogo. A comunicação é muito simples. A cultura também, que é uma
cultura muito próxima e tenho um conhecimento razoável da cultura do Brasil... Por
outro lado, uma coisa que não tenho é experiência de vivência desses lugares. É muito
interessante, assim, esse choque que corresponde ao que você está me contando
também, que é: você conhece a cultura, conhece a língua, não tem problema de
comunicação. Então, o choque, qual é? O choque é a geografia, são as condições do
lugar. As condições meteorológicas, toda a situação do próprio lugar, que, imagino, um
cineasta de Curitiba, de Santa Catarina, que vai filmar no Norte do país também vai ter
esse choque. Isso também é outra coisa interessante, quando existe esse trânsito do
olhar, que tem a ver com a geografia. Tem outra coisa que pode muitas vezes suceder é
que quem chega no novo, vai se apropriar de uma parte em especial das características
do lugar e vai realçar essas características. Isso acaba sendo de um jeito muito mais
imediato para quem não é da região. Porque, o choque é tão grande que ‘eu quero pegar
nisso aqui! Isso é de uma intensidade tão chocante pra mim que eu vou utilizar isso
dramaticamente’. Então, é interessante essa possibilidade, do encontro de culturas.
Quando me convidaram pra fazer o filme eu estava longe de imaginar que seria assim.
Quando eu li o roteiro pela primeira vez, a cara, da imagem do filme, da fotografia, não
era aquela como ficou. Era outra. Mas foi com o choque com a realidade,
particularmente com essa história que eu estou lhe contando, dessa surpresa, de repente
está tudo verde, que eu tinha bolado uma ideia para a fotografia e tive que desistir e
fazer outra coisa, que eu fiz aquele tipo de fotografia. Isso é muito interessante, porque é
o lugar a determinar a imagem.
[Ronald]: Dá a sensação de que o cenário, a paisagem, o mundo real também,
ele nos diz: “Olha, eu posso te surpreender” né, e aí a gente tem que resolver em
comparação a essas surpresas que ele nos traz, né?
[Rui Poças]: Exato. Claro. Eu como fotógrafo aceito isso com muita facilidade.
Aceito, e quero muito ficar sempre sensível àquilo que os lugares tem pra oferecer. Se o
lugar te oferece uma coisa, você tem que tirar partido dela. Agora... ela tem que fazer
sentido, senão não tem interesse. Desde que você saiba o que quer, a história que quer
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contar, quais são as linhas mestras, do jeito que você quer contar a história... Nesse
caso, o Sertão tem muita coisa. Eu nunca pensei, por exemplo, em usar o céu tanto
nesse filme. Estava longe disso. Mas foi o fato de eu não poder filmar o céu, que,
quando filmei, então eu busquei tirar do céu a sua força toda. Essas imagens, para quem
ver, são inesquecíveis, marcam muito o filme. Mas elas não estavam planeadas a
partida. Esse efeito dramático que a presença do céu, que é um céu muito particular, que
é o céu do Sertão, também devo dizer, pra mim, que venho de outro continente, é outra
surpresa, é uma coisa inacreditável. Marca a memória de toda a gente que vê o filme.
Sempre falam desses céus. E é curioso pra mim, porquê representa um material muito
pequeno da rodagem. É muito interessante, isso aí. É o Sertão a impor-se, né? É o
próprio Sertão a dizer: “não, não, filma aqui, filma a mim, assim, desse jeito”.

Figura 1 - Cena do filme Deserto (2016), em que a trupe cruza o horizonte, com o céu, imenso, ao fundo.

Fonte: https://www.looke.com.br/filmes/deserto

[Ronald]: O céu amplia essa ideia de imensidão, né? E é quase esmagador de tão
grande, de tão forte.
[Rui Poças]: Exato. Eu tinha uma ideia... O filme se chama Deserto. Eu tinha
uma ideia de que eu iria filmar uma vasta extensão de terreno, de terra a perder de vista
até o horizonte, e sempre pensei em terra. Nunca pensei em Céu. Mas o fato de eu não
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poder filmar a terra, porque estava tudo verde, eu tive que acabar filmando o céu. A
amplitude do deserto, essa coisa de ser um lugar de uma extensão tremenda, passou a
ser dada pelo céu, e não pela terra. Isso é incrível, porquê foi o território me dizendo:
“não, não! Eu quero que você me filme desse jeito!”. E eu nunca pensei nisso, né?
Nunca pensei nisso. Eu filmei do jeito que pensei que era possível. Mas, de repente, isso
marcou muito o filme. Marca muitíssimo o filme. É inacreditável.
[Ronald]: como é filmar num ambiente que é tão rude, que tem uma rudez muito
própria dele e como é que a gente faz pra lidar uma poesia, qual é o aspecto de poesia
que a gente consegue criar na imagem?
[Rui Poças]: A fotografia ajuda a fazer várias coisas: uma é entender o contexto
da situação que você está assistindo. Outra é entender melhor os personagens, dar mais
informação sobre aqueles personagens, e, portanto, como é que eles lidam com esse
contexto em que estão inseridos. Nesse jogo, apontando, por exemplo, só essas duas
coisas, a paisagem, você pode usar a paisagem tal como ela existe, criando situações de,
por exemplo, conflito, perigo, isso é importante. Tudo que seja um conflito que você
produza na imagem... uma coisa mais simples são os elementos, por exemplo, muitas
vezes, pra você dar o frio, pra você mostrar que os personagens têm frio, você coloca
fogo na imagem. Você veicula essa ideia de que existe calor, em um ponto da imagem,
e que existe frio em outro ponto da imagem. Nessas imagens, você passa muitas ideias
que não tem a ver com o texto. Por exemplo, na questão dos elementos. Na questão da
paisagem você pode fazer a mesma coisa. Usar a aridez. Você pode usar uma pedra que
é rugosa, que é impossível, que você senta e fica esfolado... você pode fazer um monte
de coisas. No Deserto nós fizemos um enterro num lugar onde não dá pra enterrar.
Porque é pedra, o chão. Então, você tem aí uma coisa: você põe os personagens a
fazerem um enterro e, em vez de fazer uma cova, fazer um enterro de verdade... mesmo
subconscientemente você interpreta isso como ‘esses personagens estão tão mal que
não nem enterrar conseguem’, né!? O território, a terra, no sentido de território, esse
lugar onde eles vivem é tão ruim que nem pra enterrar morto serve. Esse é um jeito de
utilizar a paisagem. Uma característica que a paisagem tem para oferecer. Pra você
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introduzir isso numa história não precisa palavras, né? E no filme nós tentamos fazer
isso. Tudo que sejam coisas que colocam o personagem numa situação de desconforto
acrescentam sempre mais informações aquilo que nós estamos vendo, até pelo jeito que
os personagens respondem à dificuldade. Se aceitam, ou vão abaixo, não aceitam.

Figura 2 - Cena de Deserto na qual os personagens realizam um 'enterro' sobre uma rocha implacável.

Fonte: https://www.looke.com.br/filmes/deserto

[Ronald]: Sobre as questões técnicas.
[Rui Poças]: A equipe era pequena. Era um B.O., né? De baixo orçamento. Nós
estávamos todos ficando no mesmo lugar, que era na cidade de Patos, e era uma equipe
muito concentrada no que estava fazendo. Embora não fosse uma equipe muito grande,
era uma equipe muito concentrada e muito empenhada no filme. E nós ficamos
praticamente o tempo todo no mesmo lugar. Isso facilitou também. Algumas decisões...
Se havia alguma coisa que não rolava, pela chuva, por exemplo, “não podemos fazer
essa de exterior, então vamos passar pro interior e filmamos o interior hoje, que está
chovendo”. Essas decisões eram possíveis de tomar muito em cima da hora. Então,
tinha essa possibilidade, essa leveza, até. Isso permitiu fazer fácil a dificuldade que nós
tivemos com meteorologia. Quanto ao lado técnico, nós filmamos com ARRI Alexa, e
usamos as Cooke S4 como lentes. Quando estava filmando, eu estava vendo uma
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imagem muito parecida com a imagem final, porque nós tínhamos uma pessoa que fazia
uma correção de cor que eu visitava no final do dia e, por exemplo, dizia, ‘ah, está
ótimo, mas amanhã eu faço um pouco mais assim, um pouco mais assado’, e íamos
refinando assim. No momento de filmar - não era um LUT, como hoje em dia - eu não
via assim, eu via de outro jeito, mas já tinha a experiência de todo final do dia ir vendo
se o caminho que eu estava fazendo na fotografia daria o resultado que eu gostaria.
Então, quando fizemos a correção de cores, mais tarde, em São Paulo, o filme já tinha
uma cara. Depois foi tudo melhorado. Então, foi ótimo porque naquela circunstância
nós não tínhamos muita possibilidade de estar muito tempo na pós-produção fazendo o
color grading, mas o filme estava muito avançado nisso. Já tinha uma cara. Então foi só
ir mais fundo naquilo que já existia. Não foi andar a procura de nada. Já tinha. Foi uma
belíssima experiência, um bom começo, da minha experiência no Brasil.
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A mar imersa mente93
Gabriel VARALLA94

O vídeo ensaio apresentado no I MOVI, A Mar Imersa Mente (Full HD, vertical,
9’13”), é parte integrante do projeto de extensão "Segundas em Externa" 95, coordenado
por mim, que propõe a seus participantes um "treinamento em gravações externas, nos
principais ecossistemas da ilha de Florianópolis: morro, mangue, restinga e praia" com a
intenção de levá-los a adquirir experiência e habilidades, testando tecnologia adequada
ao trabalho cinematográfico nesses ambientes, aprendendo a prever e evitar possíveis
problemas e seguindo uma estrita rotina semanal de trabalho nesses meios. O projeto é
desenvolvido pelo Laboratório de Cinematografia (LabCine) do curso de Cinema da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) onde atuo como supervisor.
Depois de um ano de pandemia, desgastado pelo penoso 2020, decidi ativar o
projeto novamente, porém com mudanças importantes. Devido à grande dificuldade
para trabalhar coletivamente de forma segura e à imposição de restrições às atividades
com a comunidade estudantil, propus uma maneira diferente de abordar as questões
relacionadas ao trabalho foto-cinematográfico ao ar livre -em externa-. Na temporada
202196, a premissa foi realizar vídeos curtos sobre os assuntos em questão, gravados de
forma "solo" por mim, em ambientes controlados, em horários de baixíssima frequência
de público em geral. Desta forma, o principal objetivo foi a elaboração e
disponibilização, em plataformas digitais, de dois tipos de vídeos: entrevistas com
jovens realizadoras e realizadores vinculados ao curso de cinema da UFSC e ao
93

Trabalho apresentado no MOVI - I Encontro brasileiro de fotografia em movimento, realizado de 30 de
junho a 02 de julho de 2021. Modalidade: vídeo ensaio.
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ou não, inclusive do exterior em um dos primeiros episódios.
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LabCine em particular; vídeos-ensaio com dicas e procedimentos de trabalho em
externa. Usei equipamentos próprios (celular, câmera DSLR, câmera de vídeo e
acessórios) e alguns emprestados por participantes, como tripés, segundas câmeras,
imagens de celular e de arquivos pessoais. Nos vídeos se incluem telas de aplicativos,
programas de computador e páginas de internet, de acordo a cada caso. Todos são
apresentados e conduzidos por mim.
O episódio que foi apresentado durante o I MOVI, "A Mar Imersa Mente" (Full
HD, vertical, 9'13") reúne pensamentos e informações sobre um projeto fotográfico
(permanente) que trabalho há mais de dez anos, "imagensúmidas"97, onde utilizo a
fotografia aquática para retratar cenas no mar, ou outros ambientes onde a água oferece
não somente a sua imagem, como também o seu "corpo" como lente, interferência,
reflexo e sustentação, de mim mesmo, muitas das vezes. Neste sucinto vídeo-ensaio,
reflito sobre algumas experimentações técnicas e artísticas que permeiam minha
pesquisa em imagens aquáticas como forma de compartilhamento de procedimentos
profissionais e expansão do conhecimento.

A mar imersa mente pode ser visualizado neste endereço:
https://youtu.be/TjCHhfDbSEM

O projeto Segundas em Externa possui um perfil próprio no Instagram desde
2020, onde se pode assistir a todos os episódios da série:
https://www.instagram.com/segundas.em.externa/

97

O nome fantasia "imagensúmidas" precisa ser escrito sem o acento nos perfis das redes socias, o que ao
longo do tempo causou em muitas pessoas a leitura "imagens sumidas", adicionando um tempero
conceitual interessante ao meu trabalho.
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A série completa do "Segundas em Externa 2021 - edição pandêmica" também
está disponível em forma de playlist no canal do LabCine no Youtube:
https://youtube.com/playlist?list=PLJ1IED_8g_Us65u21ybC-tQAMWw-c4vMn

O desenvolvimento da minha produção artística pessoal, imagensúmidas, pode
ser acompanhada aqui:
https://guelvaralla.com
e aqui: https://www.instagram.com/imagensumidas/
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Notas sobre a cor e as atmosferas no filme Perdi meu Corpo98
Beatriz CARVALHO99
Aline de Caldas COSTA100

Resumo
O estudo observa o uso da cor na composição visual do filme Perdi meu corpo (2019) a
partir de uma ponte entre cinema e pintura. A cor na atmosfera da imagem em
movimento recebe ênfase sobre as escolhas da direção de fotografia e da direção de arte,
sobre as quais foram mobilizados alguns recursos da teoria da cor de Kandinsky (2015;
2016). Os resultados apresentam a consonância entre o uso da cor e da luz no
audiovisual e a teoria da cor do supracitado pintor tanto sobre traços psicológicos dos
personagens quanto sobre acontecimentos marcantes da narrativa, ainda que em alguns
momentos não seja possível o uso do sentido estrito da teoria.

Palavras-chave: Linguagem Audiovisual; Cor; Direção de fotografia; Direção de arte.

Conversa inicial
A linguagem audiovisual é composta de recursos expressivos - luz, plano,
movimento, cenografia, por exemplo. Para Blain Brown, a imagem audiovisual é
elaborada a partir da sobreposição de “camadas de sentido” (2012, p. 38), essas
sobreposições são dirigidas por equipes diversas e com formações variadas.
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Trabalho apresentado no MOVI - I Encontro brasileiro de fotografia em movimento, realizado de 30 de
junho a 02 de julho de 2021. Modalidade: artigo.
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A direção de fotografia (DF) compreende a luz, a cor, as sombras, os tipos de
lentes, de câmeras, fornecendo ao espectador dados importantes para a construção de
um projeto visual. Ao tratar de iluminação, o DF tem o papel fundamental na
construção de uma atmosfera, não só no cinema, mas bem antes, no desenho e na
pintura.
A luz no cinema vai além de só iluminar os personagens, também cria ambientes
diversos e carrega uma tonalidade ou uma temperatura específica para dentro da
narrativa, redefine pontos de atenção, provocando novas tensões (HAMBURGER,
2014). A equipe de direção de arte (DA) cuida da ambientação - figurino, cenário,
maquiagem, paleta de cor - e compreende os recursos necessários para cada projeto
narrativo. De modo geral, a construção visual do filme é resultado do diálogo entre a
direção geral, a direção de fotografia e a direção de arte. Posterior à leitura do roteiro e a
explanação do diretor geral, a direção de arte e de fotografia elaboram a estratégia para
o projeto visual do filme.
Posto isso, esse estudo tem por objetivo analisar o uso da cor no filme Perdi Meu
Corpo (J’ai perdu mon corps, 2019) enquanto importante camada de sentido do filme
(BROWN, 2012), destacando as escolhas da DA e da DF, mas também, a relação entre
cinema e pintura. O filme foi dirigido por Jérémy Clapin, produzido pelo estúdio Xilam
Animation, com direção de animação por David Nasser e roteirizado por Jérémy Clapin
e Guillaume Laurant, o autor do livro Happy Hand, no qual o filme foi inspirado. A
escolha do filme se baseou na presença de diferentes intensidades narrativas que se
desdobram em três linhas temporais durante o filme, sendo elas: o passado, o presente e
o futuro.

A cor, o sentido e o tempo
As cores em si carregam seus próprios significados e produzem uma ação sobre
o espectador, já as cores na tela do cinema podem produzir diversos efeitos dramáticos,
pensando desde a cor no cenário, no figurino, na iluminação etc. Segundo Hamburger
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(2004, p.38), “ligada ao repertório dos materiais selecionados para a construção da obra,
a cor relaciona-se com a textura, o ritmo, a trama”. Dito isso, a cor e a luz são
ferramentas importantes para a construção de atmosferas fílmicas.
Kandinsky vai trabalhar com as cores através de contrastes e apresentando a
relação delas entre si. Em seu livro “Do espiritual na arte”, o autor descreve a ação da
cor sobre o público. “Do ponto de vista estritamente físico, o olho sente a cor”
(KANDINSKY, 2015, p.65). A cor alcança o espectador, transmite sensações,
mobilizando todo o aparato sensorial humano.
Perdi meu corpo (CLAPIN, 2019), retrata a aventura de uma mão decepada na
busca em se reconectar com seu corpo perdido. Paralelo a isso, o filme mostra
momentos da vida de Naoufel, dono da mão, que trabalhava como entregador de pizza
antes do acidente que o amputa. Naoufel abandonou o sonho de ser pianista e astronauta
depois de uma tragédia com os seus pais em um acidente de carro. A trama nos leva a
viajar durante as cenas por trabalhar três linhas temporais, intercalando a presente busca
incessante da mão decepada na cidade de Paris, flashbacks que, aos poucos, revelam o
contexto por trás dessa procura envolvendo o jovem Naoufel e diversos momentos da
vida do protagonista.

Entretempo: futuro e passado
Na etapa inicial do filme, uma mão animada nos é apresentada fugindo de um
laboratório de dissecação. Na cena, a mão consegue sair pela janela do laboratório de
forma muito engenhosa. Ao sair, senta no meio fio observando a cidade e a altura do
prédio em que está, a fim de saltar rumo a uma antena.
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Figura 01 e 02: A mão foge do laboratório de dissecação.

Fonte: frames extraídos do filme Perdi meu Corpo (2019)

Nessa cena a mão está envolta do azul – indício de introspecção – se fazendo
presente durante as cenas em que ela aparece, criando uma atmosfera. Para Kandinsky
(2015, p.93), o azul “ao avançar rumo ao preto, tinge-se de uma tristeza [...]”. Dessa
forma, marca a melancolia que faz a mão ir em busca da completude do corpo.
Após saltar rumo a antena, a mão não consegue se segurar e cai; ao cair, na
forma de flashbacks, outra história começa a se desenrolar, revelando a infância do
jovem Naoufel e suas descobertas feitas através do tato. As cenas de flashback são
colocadas sempre em tons de preto e branco, para Kandinsky na medida em que o
branco se aproxima do espectador, marcando a resistência e o nascimento, o preto se
distancia, marcando a ausência da resistência e a morte.

251

Figura 03 e 04: Flashback da mão.

Fonte: frames extraídos do filme Perdi Meu Corpo (2019)

É nesse momento também, que é mostrado o acidente de seus pais, deixando a
guarda do garoto com um parente distante da família. Os acontecimentos que sucedem a
primeira etapa do filme, vão nos apresentar a fase adulta de Naoufel, que trabalha como
entregador de pizza e mora com o tio.

Ciclos: presente
Nessa etapa, destaco a presença do verde, um verde que ora se mostra absoluto –
cor do descanso e do repouso, podendo chegar ao enfado – ora em uma tonalidade que
se aproxima do amarelo. As cenas que mostram Naoufel voltando para casa depois do
trabalho apresentam um verde absoluto presente na atmosfera da cena, que para
Kandinsky (2015, p. 93), “não é o foco de nenhum movimento, não se faz acompanhar
nem de alegria, nem de tristeza e nem de paixão”, mas que, se faz imóvel e que pede por
repouso: é a cor do equilíbrio.
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Figura 05 e 06: Naoufel sai do trabalho e vai para casa.

Fonte: frames extraídos do filme Perdi Meu Corpo (2019)

Na cena em destaque, ao voltar para casa o personagem adota uma postura
cabisbaixa, corpo pesado, como se já tivesse lidado com a crença de que nada daria
certo em sua vida, até em seu trabalho como entregador, pois coleciona fracassos nas
entregas. Há amarelos ao redor do quadro, emanando das janelas dos prédios, ainda que
distantes do personagem, nos aproxima do sentimento de Naoufel “O amarelo possui
uma ação que dispersa as forças, dissipando-as sem razão nem propósito, até o
esgotamento total” (KANDINSKY, 2015, p.92).
Ainda na fase de apresentação do personagem, Naoufel chega em casa e se
depara com o tio - aqui destaco a presença do amarelo esverdeado, que é refletido pela
televisão e que ao mesmo tempo coloca os dois personagens imersos nesse tom.
Segundo Kandinsky (2015, p.90), ao tornar o amarelo, que é uma cor tipicamente
quente, mais fria, vemos a cor adquirir um tom esverdeado, perdendo os dois
movimentos que o animam, o horizontal e o excêntrico. Sendo assim, o amarelo ganha
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um “carácter doentio, quase sobrenatural, tal qual um homem transbordando de energia
e de ambição”.
As cenas externas que compõem essa primeira parte, fazem uma passagem do
azul para o amarelo esverdeado das cenas internas, dando um peso maior de melancolia
para o personagem.

Figura 07 e 08: Cenas em que Naoufel chega em casa.

Fonte: frames extraídos do filme Perdi Meu Corpo (2019)

Nessa cena do filme, ao entrar em direção ao quarto, o tio pede que Naoufel
volte, logo temos uma cena do garoto pegando um cofre e tirando dinheiro do bolso. Ao
ouvir o barulho das moedas caindo no cofre, fica claro que, para dormir na casa do tio,
Naoufel precisa pagar pelo aluguel do quarto que divide com o primo.
As cores mudam no momento em que Naoufel tem seu primeiro contato com
Gabrielle, uma jovem bibliotecária que ele conhece pelo interfone ao ir fazer uma das
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entregas. Durante sua conversa com a garota, é possível identificar a aproximação de
um sentimento que ambos almejam ter. Nesse ínterim, Naoufel descobre que a jovem
trabalha em uma das bibliotecas da cidade. A partir daí o protagonista vai a procura da
garota, chegando a uma antiga marcenaria do tio de Gabrielle.
Naoufel se muda para a marcenaria e se dedica a aprender o ofício de Gigi – tio
de Gabrielle. Minutos depois a jovem chega na marcenaria e se surpreende ao ver que
seu tio contratou Naoufel; ao cortar para o rapaz, vemos sua mudança de postura em ver
a jovem.

Figura 09, 10, 11 e 12: Naoufel vai trabalhar na marcenaria.
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Fonte: frames extraídos do filme Perdi Meu Corpo (2019)

Nas cenas, destaco a presença de um vermelho que tende para o laranja,
acrescentado às cenas pela mudança de iluminação e temperatura de cor, tornando-se
expansão e movimento. Para Kandinsky (2015, p.99), “o movimento do vermelho, que
estava encerrado em si mesmo, transforma-se então em irradiações, em expansão”. O
vermelho estudado por Kandinsky aparece na cena também, quase em um amarelo
médio, presente na figura 09 (nove) e 10 (dez). Segundo o autor (2015, p. 97), “o
vermelho [..] tem uma analogia com o amarelo médio, representando força, energia,
decisão, alegria, etc”, se fazendo coerente com as reflexões do autor, já que na cena o
protagonista adota uma postura diferente ao conseguir o trabalho na marcenaria e ao
mesmo tempo estar próximo da jovem.
Naoufel consegue se aproximar de Gabrielle, frequentando a biblioteca onde a
jovem trabalha. A partir de uma conversa sobre o polo norte, o jovem começa a estudar
a montagem de um iglu em madeira. Nessa etapa do filme, os tons amarelos (expansão)
contrastam com os tons azuis (introspecção).
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Aqui o amarelo aparece através dos elementos cenográficos e da luz, a cor se faz
presente em diferentes formas, se complementando (HAMBURGER, 2004), dando
ênfase ao estado do personagem, que está apaixonado e busca por um vínculo com a
garota, utilizando do seu tempo de folga para construir uma obra de grande porte.

Figura 13 e 14: Naoufel começa a construir o iglu.

Fonte: frames extraídos do filme Perdi Meu Corpo (2019)

Nessa etapa mediana do filme o jovem vira a noite construindo um iglu. Planos
detalhes do processo de rascunho tornam essa fase mais rápida, criando dinamismo, em
parceria com a trilha sonora. Na cena o amarelo se faz presente criando uma
movimentação expansiva, marcando o que Kandinsky chama de “segundo movimento”,
é nele que temos um “salto para além do limite, a dispersão da força em torno de si
mesma”, é nesse momento que vemos como o protagonista se dedica a algo, colocando
toda a sua concentração sobre essa obra, pois ele deixa o seu lado introspectivo em
suspenso na tentativa de firmar um vínculo afetivo com Gabrielle.
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Naoufel se encontra autocentrado: a construção se torna um projeto importante
para ele, a fim não só de agradar a si próprio, mas também à jovem Gabrielle. É aqui
que vemos também a influência de Gigi, seu tutor na marcenaria, o qual enfatizou a
importância de um bom rascunho antes de uma construção.

Figura 15 e 16: Naoufel começa a construir o iglu.

Fonte: frames extraídos do filme Perdi Meu Corpo (2019)

Nessa fase vemos a cor azul sendo atuante em todo o quadro, agindo de forma a
distanciar o personagem dos acontecimentos passados que o desmotivaram durante a
vida. Nessa cena, o azul age sobre a alma. É o momento em que Naoufel se volta ao seu
interior, dando o máximo de si a fim de alcançar a paz que tanto almeja. Para Kandinsky
(2015), é no azul profundo que identificamos o desejo por tranquilidade e calma.
Depois de passar noites em claro, Naoufel decide mostrar o iglu a Gabrielle. O
diálogo dos dois durante essa fase da narrativa tem um peso para o que virá a acontecer
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no final. Ao descobrir que Naoufel é o entregador de pizza com quem havia falado com
ela pelo interfone, gera-se uma discussão e Gabrielle vai embora. Chateado, Naoufel
decide ir para a festa do primo, e, ao ingerir um nível alto de bebida alcoólica, o rapaz
entra em uma briga e decide ir para casa.
No outro dia, com muito sono, ele vai trabalhar e ao chegar na marcenaria,
percebe que seu tutor não está, mas deixa sobre a mesa um remédio, água e o rascunho
de um trabalho para o dia. O cansaço, a tristeza e uma mosca distraem o jovem
marceneiro justamente enquanto opera a mesa de corte. Na tentativa de se livrar da
incômoda mosca, ele se fere, perdendo a mão. Gigi chega minutos depois e leva o
garoto para o hospital.

Fins e começos: futuro
Já na fase final do filme, a mão reencontra o corpo, intercalando imagens do
acidente, que aparecem como um flashback. Nessa etapa do filme nota-se a presença de
um azul que se dissipa na medida em que vai ficando mais claro. Para Kandinsky (2015,
p. 93), “À medida que vai ficando mais claro, o azul perde sua sonoridade, até não ser
mais do que um repouso silencioso e torna-se branco”. Nota-se aqui um trabalho da
direção de fotografia que incorpora uma luz branca no reencontro da mão com o corpo:
é aqui que temos um recomeço de ciclo, é a partir dos acontecimentos passados que o
personagem decide tomar um novo rumo para sua vida.
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Figura 17 e 18: A mão encontra o corpo.

Fonte: frames extraídos do filme Perdi Meu Corpo (2019)

No dia seguinte, ao arrumar a mala, Naoufel escuta o barulho da motocicleta de
Gabrielle e decide sair antes da garota o encontrar, deixando o livro que ela havia
emprestado em cima da cama. Quando a garota entra no quarto e percebe a ausência do
rapaz, nota o livro na cama, onde ela deita e adormece ao lado. Quando acorda,
Gabrielle ouve um barulho no armário; ao abrir, vê uma pequena maquete do iglu feita
de cubos de açúcar e decide ir para o lugar onde Naoufel a levou quando terminou de
construí-lo. A mão, que a observará escondida enquanto olhava para a maquete, resolve
segui-la.
Ao chegar, vemos o lugar tomado pelo branco da neve, ela observa dentro do
iglu, olha ao redor dali e caminha em direção ao meio fio do prédio, encontrando o
gravador de Naoufel. Ao voltar a fita, ela ouve um som de violoncelo, no fundo, a voz
de um garoto que conversa com os pais. Quando passa adiante, escuta o som da noite
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anterior – que fora feito por cima da fita do acidente de carro – enquanto a jovem
escuta, nos são mostradas as imagens do que havia acontecido naquela noite.
Durante as cenas finais, temos como desfecho a mão, que é exibida em planos
que se intercalam com imagens de Naoufel ainda quando criança, seguidas de imagens
da noite em que o rapaz decide mudar o seu destino.

Figura 19 e 20: Cenas finais.

Fonte: frames extraídos do filme Perdi Meu Corpo (2019)

Na cena destaco a presença do branco, que envolve o cenário e a mão. Segundo
Kandinsky (2015, p.89), “a presença do branco é como o silêncio absoluto, uma
ausência de som, um silêncio que interrompe o desenvolvimento de uma frase, é como
um nada antes de todo nascimento ou antes de todo começo”. As cenas que compõem o
final, nos mostram o personagem pela última vez, dando um último suspiro diante de
tudo o que já havia acontecido até ali. É nesse momento que o filme se encerra.
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Considerações finais
Durante a maior parte do filme, tanto a mão como Naoufel, mostram ser
personagens separados. O trabalho da direção de arte e de fotografia, criam uma
atmosfera para cada personagem pelo uso da cor, sendo através dela que conseguimos
identificar o universo do personagem e o desenvolvimento da narrativa, que é
trabalhada aqui, de forma a misturar três linhas temporais.
Ao se tratar dos personagens, de um lado temos a mão, que aparece envolta do
azul, carregada de melancolia e de introspecção, buscando a completude do seu corpo.
Do outro lado, Naoufel, um rapaz que tenta achar um sentido para a sua vida em meio a
problemas pessoais - a morte dos pais, a ambição do tio, que cobra pelo quarto onde ele
dorme, a falta de habilidade como entregador de pizza - e problemas afetivos, que
envolvem sua aproximação com Gabrielle, que o rejeita ao descobrir que ele havia
omitido.
Ademais da narrativa e dos personagens, fica evidente o sentido que a cor
produz, deixando a produção audiovisual mais sensível aos olhos de quem assiste, de
forma a criar um clima e um tempo. A construção do filme, no geral, apresenta as cores
estudadas nos contrastes apresentados por Kandinsky e seus movimentos ao intensificálas, ainda que seja difícil levar ao pé da letra as reflexões do autor em determinados
momentos, já que ao tratar do assunto, Kandinsky se referia a pintura em outra época,
linguagem e cultura.
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Rua Belém, 58101
Lucas Rossi Gervilla102

Em 2016, iniciei as filmagens do curta-metragem “Edmur e o Caminhão”103, um
documentário no qual Edmur - meu pai e caminhoneiro aposentado - e eu procuramos
pelo paradeiro do seu primeiro caminhão próprio: um Chevrolet C-60, comprado em
1979 e vendido em 1999. Uma das primeiras diárias de filmagem foi uma visita à antiga
casa dos meus avós, onde meu pai morou com seus irmãos desde o seu nascimento
(1955) até casar-se com minha mãe (1980). Meu avô faleceu em 1986, minha avó, em
2004; desde então, a casa está abandonada por causa de imbróglios judiciais e
desavenças familiares. O objetivo da visita era procurar por documentos ou fotos que
pudessem auxiliar na busca do caminhão.
Como consequência do abandono, as imagens mostram o estado arruinado da
casa. Através delas é possível ver que parte do telhado desabou e, expostos à chuva,
quase todos os móveis apodreceram. As paredes emboloradas evidenciavam a umidade
dos cômodos abarrotados de tranqueiras. A natureza está lentamente retomando a casa
da infância do meu pai, localizada na Rua Belém, número 58, no bairro da Agapema,
em Jundiaí. As imagens gravadas mostram que “voltar para uma casa em ruínas é como
ir a um cemitério” (BRISSAC, 2010, p. 98). Em meio a poeira e entulho não achamos
nada que pudesse ajudar a encontrar o caminhão. Esse material acabou não entrando na
versão final do filme, mas o guardei imaginando que ele poderia ser utilizado no futuro.
Anos depois, inspirado pelos conceitos de nostalgia propostos por Svetlana
Boym (2001, p. 41), resolvi trabalhar com essas imagens. Convidei meu pai para assistilas e, enquanto isso, gravei as falas de suas reflexões e impressões ao ver as filmagens
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originais. Embora estivéssemos juntos no dia em que as gravações foram feitas, não
podia prever o que ele acharia daquelas cenas, pois “o significado de uma imagem
artística é necessariamente inesperado, uma vez que se trata do registro de como um
indivíduo viu o mundo à luz de suas próprias idiossincrasias.” (TARKOVSKY, 1998, p.
204). Posteriormente, editei o material junto às falas do meu pai e assim surgiu o vídeo
“Rua Belém, 58”104.
Na obra, as imagens em movimento são colocadas em uma velocidade muito
lenta, em torno de 5% do andamento original, propondo uma dilatação temporal, assim
como acontecem com nossas memórias. As cenas são sobrepostas, borrando as imagens
e não permitindo que o conteúdo seja facilmente reconhecido. É possível ver em câmera
subjetiva um olhar que percorre objetos deixados pela casa: fotos antigas que são
trazidas para próximo da lente, maços de baralho, troféus de torneios de truco, imagens
de santos católicos, garrafas de bebida e outros itens ordinários que fazem parte do meu
imaginário familiar. O áudio reproduz sons captados durante aquele dia de gravação, é
possível ouvir pássaros do lado de fora da casa, gavetas sendo abertas, vozes de
transeuntes na rua e os nossos passos sobre os restos de madeira e folhas secas que
cobriam o chão. O intuito de combinar esses recursos é representar a forma fragmentada
de arquivamento das nossas lembranças e mostrar que algumas memórias são apenas
como um vulto passageiro ou uma voz cada vez mais distante, que se esvai na
lejanía105.

104 Disponível em: < https://youtu.be/BTAFVyQRbUw>
105 “Lejanía sin fin tierra cielo confundidos sin un ruido nada móvil” (BECKETT, 2005, p. 08).
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Figura 01: Fotograma de “Rua Belém, 58”. Lucas Gervilla, 2020.

Fonte: frame extraído do próprio filme

Ao longo do trabalho é possível ouvir meu pai rememorando momentos de sua
infância: como era o quintal dos fundos e quando foram feitas as obras de saneamento
básico no bairro, transformando a rua em um parque de diversões para as crianças. Ele
comenta sobre como sua percepção de tempo daquela época era diferente da dos dias de
hoje, e como isso possibilitava outros tipos de relações interpessoais com seus pais e
irmãos.
Nesse sentido, a obra propõe uma sobreposição de temporalidades, onde não é
possível distinguir exatamente se Edmur fala sobre o passado ou da forma que lembrase dos acontecimentos tantos anos depois. Também existe a possibilidade de que
algumas falas dele sejam a respeito de memórias construídas a partir das imagens que
ele estava vendo na tela do computador, enquanto eu gravava o áudio. No campo da
memoração as fronteiras tênues entre passado, presente e futuros imaginados se
dissolvem e já não é mais possível afirmar de quando exatamente estamos falando.

267

À medida que se passam os sete minutos do vídeo pode-se notar como o
conteúdo das falas do meu pai é nostálgico. Porém, é importante destacar qual tipo de
nostalgia está em questão. Svetlana Boym propõe dois modos diferentes:

a nostalgia restauradora enfatiza o nostos (casa) e enceta uma
reconstrução transhistórica da terra perdida. A nostalgia reflexiva se
desenvolve com a algia (o próprio anseio) e posterga o retorno à casa
- melancolicamente, ironicamente, desesperadamente. (BOYM, 2017,
p. 159).

As reflexões de meu pai percorrem os dois aspectos nostálgicos. Ao final, ele demonstra
o seu desejo por uma reforma e preservação da casa física, o que faz com que seu
pensamento se incline mais para a nostalgia restaurativa. Embora meu pai proponha a
restauração literal da casa, ele afirma que isso não poderá reviver o passado.
“Rua Belém, 58” tem um caráter experimental, no sentido de usar vivências
pessoais para “testar” como as diferentes formas de nostalgia afetam nossas memórias.
Apesar de ter vivido por dez anos na casa dos fundos da dos meus avós, tenho
pouquíssimas lembranças da casa deles. Talvez, por isso, seja mais fácil para mim não
querer reparar a casa em que eles moraram, pois minha memória não está diretamente
relacionada ao espaço físico. De uma forma ou de outra, “todos nós vivemos num
mundo imaginário, criado por nós. E assim, em vez de desfrutarmos seus benefícios,
somos vítimas dos seus defeitos” (TARKOSKY, 1998, p. 289) ao permitir que sejamos
atormentados por imagens criadas - ou recriadas - pela nossa memória. Restaurativos ou
reflexivos, todos nós carregamos algum grau de nostalgia e lidamos com ela de formas
particulares. Tentar livrar-se dela pode ser um processo exaustivo, que culmina em uma
produção ainda maior de imagens em nossas mentes, as quais não podem ser facilmente
apagadas. Por outro lado, podemos conviver com nossa nostalgia e apreciarmos as
imagens produzidas por ela, nos auxiliando a preenchermos as lacunas das nossas
memórias.
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Figura 02: Fotograma de “Rua Belém, 58”. Lucas Gervilla, 2020.

Fonte: frame extraído do próprio filme
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Rastros transviados: reflexões sobre a construção de álbuns de família
nos curtas Inconfissões e Rebu106
Emília SILBERSTEIN107

Resumo
A proposta deste texto é discutir o gesto de produção e afirmação de rastros de pessoas
LGBTQIs em dois curta-metragens brasileiros: Inconfissões (2018), dirigido por Ana
Galizia, e Rebu - a egolombra de uma sapatão quase arrependida (2020), dirigido por
Mayara Santana. O primeiro filme propõe um resgate de imagens fotográficas
analógicas e de Super-8 produzidas pelo tio da diretora nas décadas de 70 e 80. O
segundo costura um processo de auto-investigação através de um mosaico de fotografias
e fragmentos de vídeo digital. Ambos elaboram um percurso narrativo que constrói
álbuns de família fílmicos para além da família nuclear, ainda que a incorporem, e
trazem o tempo marcado na textura fotográfica da imagem.

Palavras-chave: álbum de família; rastros transviados; Inconfissões; Rebu.

Introdução
A fotografia de família passou por transformações diversas ao longo do século
XX, seja no suporte que a abriga, nas poses, no dispositivo de captação da imagem ou
na própria noção de núcleo familiar. Dentro desse contexto, um objeto específico aciona
um sentido narrativo potente: o álbum de família. As caixas de sapatos, os álbuns
padronizados das lojas de revelação, os álbuns ornamentados guardados por gerações
abrigam narrativas das famílias, suas "biografias imaginárias" (KOUTSOUKOS, 2008:
82). Os álbuns organizam a elaboração da memória do núcleo familiar e a experiência
de contar histórias sobre ela. Não são apenas um registro da memória, mas também uma
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construção narrativa da memória, na qual selecionam-se eventos considerados
relevantes em um gesto ativo de enunciação. Nele, as fotos carregam significado
individualmente e também em seu conjunto, roteirizando as relações familiares e
constituindo uma forma de "arquivo, um dos mais inquietantes da vida privada"
(SILVA, 2008: 18).
Os dois filmes aqui analisados, Inconfissões (2018, direção: Ana Galizia) e Rebu
- a egolombra de uma sapatão quase arrependida (2020, direção: Mayara Santana),
evocam fotografias estáticas em sua construção fílmica, elaborando fluxos imagéticos
de pensamento. Ambos se inserem no horizonte de uma "política contra o
desaparecimento" (VALE, 2020: 49) e subvertem a hegemonia heteronormativa da
memória. Muitos dos marcos que pontuam os álbuns de família trazem a
"heterossexualidade como tecnologia biopolítica, destinada a produzir corpos straight"
(PRECIADO, 2019: 422): casamentos, primeira comunhão, o nascimento de filhas/os,
etc. No entanto, o rastro deixado por pessoas LGBTQIs pode apontar para o que Teresa
de Lauretis (2019: 151) chama de space off, um "outro lugar" que se constitui nas
"margens (ou 'nas entrelinhas' ou 'ao revés'), dos discursos hegemônicos e nos
interstícios das instituições, nas contrapráticas e em novas formas de comunidade"
(ibid).
Parto aqui do pressuposto de que a produção de rastros é uma das
potencialidades da linguagem fotográfica, tanto da fotografia fixa quanto da fotografia
em movimento. Rosalind Krauss (2014: 24) conta que o fotógrafo Félix Nadar recebeu
uma carta nos anos 1850 na qual um senhor solicitava que Nadar, em Paris, tirasse sua
fotografia sem que ele saísse de sua cidade, Pau. Um retrato à distância. Nadar não se
deu o trabalho de responder, ciente da necessidade “da presença física simultânea
consubstancial da fotografia” (KRAUSS, 2014: 25), da “intimidade decorrente da
situação fotográfica (...) um intercâmbio de dois corpos em um só lugar” (ibid). Assim
como a fumaça que indica um incêndio nas proximidades ou as pegadas de um animal, a
fotografia tem uma ligação física com o que foi fotografado. “Uma batida na porta é um
índice. Tudo o que atrai a atenção é índice. Tudo o que nos surpreende é índice, na
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medida em que assinala a junção entre duas porções de experiência” (PEIRCE, 2008:
67). O índice nos leva de uma coisa à outra; é um dedo que aponta, mas que “nada
afirma” (PEIRCE, 2008: 70).
Justamente por nada afirmar, os índices estão intimamente conectados com a
narratividade e a especulação, com a capacidade humana de imaginar e conjecturar.
Trata-se de uma capacidade que, para o historiador Carlo Ginzburg (2004: 98-99), nos
acompanha desde os primeiros caçadores. Estes, “aprenderam a cheirar, a observar, a
dar sentido e contexto ao traço mais sutil”, passando de uma realidade material
observável a uma realidade complexa que, muitas vezes, não pode ser acessada
diretamente. É nesse caminho indicial do rastro, do resíduo, que proponho pensar estes
álbuns fílmicos, dispositivos afetivos para as pessoas narrarem suas experiências.

Inconfissões
Os primeiros planos que vemos em Inconfissões retratam imagens urbanas e
fotografias de família marcadas por sedimentações de tempo impressas em suas
superfícies, grãos, riscos, desgaste nas cores e na nitidez. A materialidade da imagem é
evidenciada através das novas texturas que o tempo sobrepôs à película, camadas que
remetem ao que Dubois (2012: 18) aproxima da noção de ruína: “uma acumulação de
camadas históricas, sedimentação, estratificação – todos os tempos da História
superpostos num único e mesmo lugar, mas sempre sob forma de fragmentos mais ou
menos destruídos, incompletos”.
Para quem vão os rastros imagéticos de quem não entra em uma estrutura
heterocisnormativa de herança? Inconfissões é um álbum fílmico elaborado por uma
sobrinha que não conheceu o tio que nele figura como principal personagem. Além das
texturas temporais impressas na imagem ao longo do filme, a própria faísca narrativa do
filme é também ruína, em sua incompletude e suas lacunas. Como recompor a memória
de alguém que não se conhece, mas que participa do mesmo núcleo familiar?
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Analisando um conjunto de obras que evocam imagens estáticas, Glaura Vale
(2020: 51) traz a noção da fotografia enquanto "dispositivo de rememoração" e afirma
que os filmes que trabalha "operam num sistema de forças que busca potencializar o
narrar, por mais vacilante e frágil que seja a fala, por mais gastas estejam as palavras (e
as imagens), por mais inacessível esteja o passado (e seus mortos)". Ana potencializa
este narrar vacilante em uma junção de imagem e som que subverte a solenidade inicial
do álbum de família, descobrindo o tio a partir de uma experiência compartilhada do
olhar.
Diretora e fotógrafa, ela retoma os rastros do tio, principalmente reconhecido
pelo seu trabalho no teatro, e nos mostra ali também um tio fotógrafo, que imprime um
olhar transviado108 nas fotografias de seus amantes e nos seus auto-retratos. Um olhar
do fragmento, da proximidade, sintonizado com a pulsão dos desejos e afetos LGBTQIs
para além de uma vontade de assimilação. Não se trata aqui de caber nos limites de um
enquadramento estreito como a cama de Procusto, mas de impulsionar uma interrogação
profunda às lógicas heterocisnormativas familiares de vivência dos afetos.
Susan Sontag (2004: 15) destaca a capacidade do cinema de reorganizar a
exposição de fotografias estáticas. Apesar dos álbuns de família serem, muitas vezes,
montados a partir de uma estrutura pensada conscientemente e ordenada, eles podem ser
abertos com facilidade em diversos pontos para além do seu marco inicial e o olhar
pode se deter nas fotos por intervalos de tempo variados. Em um filme, a montagem
propõe uma ordem e um tempo específico para o visionamento de cada foto (ainda que
sempre exista a possibilidade de elaborar diferentes trajetos de espectatorialidade).
Dentro de um álbum fílmico como Inconfissões, a montagem traz para cena o sujeito
que narra.
O que a família afasta do álbum - a experiência de liberdade na expressão dos
desejos que Luiz afirma por meio de seu olhar e do seu corpo -, Ana traz para perto. As
108
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imagens do início do filme, crianças e casais idosos posando para a câmera, começam a
passar por um processo de transmutação quando entram trechos esmaecidos em Super-8
do ambiente doméstico. Os pequenos gestos da rotina de uma família branca da classe
média paulista aparecem justapostos ao som da narração de um laudo de Luiz aos 16
anos, elaborado pelo Instituto de Psicologia Médica. Nele, não se fala explicitamente
em homossexualidade, mas de uma “tentativa de auto-afirmação através de devaneio.
Problemática sexual e familiar buscando intensamente o afeto e a comunicação com os
pais”. Luiz, artista e gay, já tensionava o âmbito da tradição familiar e sua inadequação
em dar conta de sexualidades dissidentes.

Figura 1 – Fragmentos de super-8, cenas domésticas da família Galizia

Fonte: frames extraídos do filme Inconfissões

Como alerta o pesquisador colombiano Armando Silva (2008), o álbum de
família enquanto rito é montado não apenas para ser visto, mas também para ser ouvido.
No filme, a voz de Ana narra o álbum apenas em um breve instante, já próximo ao final,
que traz ao público informações importantes sobre as condições de produção do filme:
"Hoje, depois de 30 anos, encontrei na casa de uma tia algumas coisas que foram do
Luiz. Perguntei se poderia ficar com elas". A diretora toma para si o lugar de herança
dos rastros que estavam esquecidos pela família e se implica na construção desse álbum.
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veio bastante forte essa reflexão da importância de eu me colocar no
filme. Porque não era qualquer pessoa fazendo um filme sobre o Luiz.
(...) Era uma pessoa da própria família, uma sobrinha construindo um
pouco dessa identidade, dessas memórias, a partir de uma
reelaboração, né, uma perspectiva diferente do que a família tentou
construir até então. (GALIZIA, Ana. 2020)109

O álbum é um espaço de enunciação ativa da família em sua projeção para o
futuro enquanto memória. A aproximação entre a homossexualidade e o espaço da
família se dá na experimentação da junção entre som e imagem, primeiro a partir do
laudo médico e, logo depois, a partir da narração de cartas de Luiz enviadas para a
família durante sua estada nos Estados Unidos enquanto imagens dele e de seus amantes
em ambientes domésticos preenchem a tela. A voz que narra traz amenidades, como o
tempo quente, a fotografia mostra o nu frontal de um homem. Luiz manda abraços para
o Brasil enquanto aparece deitado na cama sem vestir nada além de um tênis.

Figura 2 – Fotografia de Luiz Galizia nos Estados Unidos

Fonte: frame extraído do filme Inconfissões
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Através da construção de novos sentidos para a memória familiar nesta fricção
entre som e imagem, Ana propõe um escavamento da sexualidade soterrada pela
tradição, tirando do armário da família o olhar transviado do tio. A figura do armário é,
para Eve K. Sedgwick (1990: 71), "a estrutura definidora da opressão gay" no século
XX e está inserida em um contexto mais abrangente das "topologias da privacidade"
(ibid: 72). Distinções entre público e privado, dentro e fora, marcam a possibilidade de
revelar um "segredo". A noção de revelação é também uma etapa do processo
fotográfico, justamente a que dá a ver, materializando aquilo que existia em potência.

Rebu
Se Inconfissões resgata o olhar de um outro, em diálogo com o próprio olhar da
diretora, Rebu - a egolombra de uma sapatão quase arrependida constrói um olhar
sobre si, um inventário110 imagético de auto-reflexão. O curta parte de um processo de
investigação, através de fotografias e fragmentos de vídeo digital, empreendido por
Mayara Santana ao perceber que, mesmo com reflexões e vivências politicamente
localizadas de uma mulher jovem, negra, sapatão, "agia como um homem dos anos 70",
seu pai. O filme é pensado inicialmente como uma websérie de mini-documentários
para o instagram, uma plataforma que retoma alguns elementos dos álbuns, ainda que
com reconfigurações profundas.
Rebu se movimenta com humor entre as fronteiras da imagem fixa e do vídeo.
Em uma entrevista, Mayara relata que partiu para o "cinema depois de um tempo de
trabalho com design, onde eu vinha achando a linguagem estática do design meio

110
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frustrante para o que eu queria expressar e viver"111. As modalidades virtuais de
arquivamento de fotografias, mais voláteis, trazem outras formas de interação com as
imagens de vídeo, seja a partir da utilização direta deles, ou de "gifs", "boomerangs",
etc. Para Armando Silva (2008: 183), "a foto mostra, hoje, o movimento que lhe era
negado por natureza".
Vemos também em Rebu as marcas temporais expressas através da textura das
imagens que preenchem a tela: fotografias com flash embutido característico das
máquinas automáticas da década de 90, outras mais antigas, com menos contraste e
saturação (resgates do pai de Mayara na juventude), imagens de novela anteriores à
implementação da TV HD (que fizeram parte do trajeto de formação de pedagogias
afetivas também de mulheres sapatãs que cresceram nos anos 90 e 2000), fotografias de
câmeras automáticas na transição para o digital, as conhecidas cybershots. A partir de
um acervo pessoal, o filme costura imageticamente um histórico dessa transição do
analógico automático para o digital na transição do milênio. Ao longo do filme, Mayara
propõe uma experimentação que aproxima os álbuns físicos dos digitais, com
intervenções escritas que hoje aparecem em boa parte dos aplicativos de
compartilhamento de imagem. Textos sobrepostos, "gifs", novas camadas que podem
reconfigurar a foto original com elasticidade e instigar diferentes interações com a/o
interlocutor/a no processo de narração de si.
Os álbuns digitais trazem uma mudança significativa de vetor de sociabilidade:
"o 'formato digital' será um terceiro passo no desenvolvimento do tempo nesses
arquivos que, por sua vez, recriam outra família como tendência dominante: os amigos"
(SILVA, 2008: 185). De certa forma, vemos uma antecipação desse movimento de
expansão dos afetos do álbum para além da família em Inconfissões, ainda que ele seja
composto a partir de imagens das décadas de 70 e 80. Faz parte da história da
comunidade LGBTQI, inclusive no processo de compreensão da sexualidade como
aspecto de formação da identidade, forjar laços de afeto e sociabilidade para além do
111

Disponível em: http://donttouchmymoleskine.com/rebu-um-seriado-sapatao-no-instagram/ Acesso em
10 de abril de 2021.
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núcleo familiar, aspecto que podemos especular ter estimulado Luiz a imprimir e
afirmar na película seus amores e desejos. Assim como Inconfissões, Rebu começa com
fotos da família de Mayara, para depois seguir outros trajetos afetivos, principalmente a
partir dos relacionamentos amorosos que a diretora teve ao longo da adolescência e
início da juventude.
Em seu trabalho sobre álbuns de família, Armando Silva (2008) revela que
encontrou outros objetos além das fotos nos álbuns que investigou, como tufos de
cabelo e pedaços de tecido. O corpo da família aparece de maneira literal e direta.
Podemos perceber algumas formas de marcar a materialidade nas imagens de Rebu,
uma delas conversa com o fenômeno percebido por Silva, através da adição de outros
elementos físicos no objeto fotográfico, como os balões de fala comuns nos álbuns da
década de 90. Outra demarcação acontece na movimentação da imagem a partir da
relação direta com o corpo. Ao utilizar a fotografia como ponte para uma reconstrução
da memória do pai e lugar de vínculo para filmá-lo, as fotos, na maior parte das vezes,
não aparecem rasgando o quadro, e sim seguradas por alguém. Em algumas sequências,
pelo pai de Mayara, Pedro. A risada que tira a fotografia de foco traz à tona a
espontaneidade da linguagem documental e do espaço de encontro ali elaborado. Tratase, mais uma vez, “da presença física simultânea consubstancial da fotografia”
(KRAUSS, 2014: 25), da “intimidade decorrente da situação fotográfica (...) um
intercâmbio de dois corpos em um só lugar” (ibid).
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Figura 3 – Imagens do álbum de família e Instagram de Mayara Santana e trechos de vídeo com
seu pai

Fonte: frames extraídos do filme Rebu - a egolombra de uma sapatão quase arrependida

Se em Inconfissões escutamos a voz de Ana em um momento pontual, Rebu é,
como diz a sinopse do filme, um relato "em primeira pessoa", em que a fotografia é
ativada enquanto dispositivo de rememoração (Glaura Vale, 2020), de auto-reflexão, de
olhar para si em uma lógica de "narrar a partir das imagens, apoiar-se na sua
materialidade, ao menos, nos vestígios que nela resistem" (VALE, 2020: 45).

Considerações finais
Este texto é um movimento inicial de aproximação às temáticas aqui discutidas,
com a intenção de aprofundamentos futuros. Os dois filmes abordam vivências distintas
de raça, classe, gênero. Ainda assim, alguns aspectos possibilitam colocá-los em
diálogo: o gesto político de produção e afirmação do rastro de pessoas LGBTQIs; a
importância da materialidade da imagem e suas diferentes texturas enquanto marcas do
tempo; a relação com a estrutura dos álbuns de família; a utilização da fotografia como
dispositivo de rememoração. Eles trazem a provocação de outras potências de vida, da
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construção de comunidades de afeto e pertencimento para além da família nuclear,
ainda que a inclua.
Se a materialidade das imagens fotográficas (fixas e em movimento) pode ser
desgastada pelo tempo, adquirindo novas texturas e camadas de significado, os rastros
de pessoas LGBTQIs podem ser transmutados por narrativas familiares que buscam que
a sexualidade não seja um aspecto visível. O gesto político que aproxima os dois filmes
configura uma importante resistência ao apagamento, uma forma de reivindicar que “a
memória não é um privilégio heterossexual”112. São filmes-resistência que afirmam o
rastro de sexualidades dissidentes, que marcam que estamos aqui, mesmo quando nos
apagam dos álbuns, quando nos guardam fora da vista. Inconfissões acaba com uma
cartela preta com o trecho de um poema de Luiz. Trago ele aqui como fechamento
provisório, justaposto a imagens dessa matéria-rastro, também do filme.
vai ressurgindo como aura magnífica, num facho de luzes multicores,
enérgico e vital. E, com efeito, sobrevive. Alça vôo. Sobe.
Luiz Roberto Galizia, 1982.

Figura 4: - Sequência de fotografias de Luiz Galizia

Fonte: frames extraídos do filme Inconfissões

112

Este mote foi retirado das lutas por memória LGBTQI empreendidas na Argentina. Disponível em:
https://diariofemenino.com.ar/maricas-en-dictadura-los-desaparecidos-que-nadie-nos-conto/. Acesso em
16 de março de 2021.
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A cinematografia e a imagem difusa: os processos de padronização na
formação da indústria cinematográfica113
Felipe BOMFIM114

Resumo
Este estudo apresenta uma discussão sobre o campo de formação da indústria
cinematográfica a partir do ponto de vista da cinematografia. Neste sentido, ao
considerarmos a magnitude da temática, optamos por traçar um recorte pontual que
enfatiza o uso do desfoque em objetivas cinematográficas para constituição da imagem
difusa na segunda década do século XX. O intuito desta reflexão é oferecer uma
primeira aproximação aos processos de padronização no emprego de técnicas e
ferramentas utilizadas na cinematografia e sua relação com a formação da indústria do
cinema. Ao observarmos o uso de práticas específicas, como o desfoque entre meados
da década de 1910 e 1920, notamos um movimento cíclico, abarcando desde o
desenvolvimento dos produtos até a sua circulação.

Palavras-chave: Cinematografia; Indústria Cinematográfica; Desfoque; Difusão;

Introdução
Este estudo apresenta uma discussão sobre o campo de formação da indústria
cinematográfica a partir do ponto de vista da cinematografia. Neste sentido, ao
considerarmos a magnitude da temática, optamos por traçar um recorte pontual que
enfatiza o uso do desfoque em objetivas cinematográficas para constituição da imagem
difusa na segunda década do século XX. O intuito desta reflexão é oferecer uma
primeira aproximação aos processos de padronização no emprego de técnicas e
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Trabalho apresentado no MOVI - I Encontro brasileiro de fotografia em movimento, realizado de 30 de
junho a 02 de julho de 2021. Modalidade: artigo.
114
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CAPES de financiamento. Integrante do grupo de pesquisa Cinematografia, Expressão e Pensamento, email: felipecorrea.bomfim@gmail.com
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ferramentas utilizadas na cinematografia e sua relação com a formação da indústria do
cinema.
Há uma miríade de estudos que apontam para as transformações no cinema a
partir da década de 1910, considerando tal momento como período de grande
transformação do cinema em seus mais diversos campos, como, por exemplo, as
investigações sobre a linguagem cinematográfica, a partir de meados da década de 1910.
Embora seja notável o conjunto de reflexões sobre estudos, como a formação da
linguagem cinematográfica neste período, sentimos a importância em enfatizar alguns
aspectos que, de certo modo, não foram alvos de devida atenção. Neste sentido,
optamos por dar maior ênfase ao emprego de técnicas e práticas que compuseram o
campo de formação e expertise de diretoras e diretores de fotografia nas primeiras
décadas de formação da indústria do cinema.
O desenvolvimento da indústria cinematográfica hollywoodiana gerou uma
enorme demanda, encabeçada por produtores que despontaram na virada da década de
1920 - como Adolph Zukor (Paramount), Carl Laemmle (Universal), William Fox
(Fox), os irmãos Warner (Warner Brothers) e Marcus Loen (Metro Goldwyn Mayer) que priorizaram um gerenciamento das operações e fluxos de gravações de modo a
otimizar suas produções cinematográficas. As equipes que compuseram tais estúdios
deram grande relevância à configuração dos chamados ‘looks’ que procuraram realçar
diferenças no estilo visual de suas imagens. Segundo o diretor de fotografia Stephen
Burum115, o conjunto composto pela equipe de fotógrafos, diretores de arte e diretores
trabalhou de maneira intensa no desenvolvimento de técnicas e aprimoramento dos
equipamentos, juntamente aos laboratórios próprios que cada estúdio possuía, para
chegarem um look particular que enfatizasse a concepção de um ‘estilo’ próprio de
imagens para os estúdios emergentes.

115

Depoimento presente no documentário intitulado Visions of light (1992, Arnold Glassman, Toddy
McCarthy, Stuart Samuels).
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O desenvolvimento dos looks costumava se organizar a partir de gêneros
narrativos específicos de cada estúdio hollywoodiano. Deste modo, o aspecto visual dos
filmes passou a se alinhar a um padrão de estúdio, estabelecendo certa uniformidade no
que diz respeito à aparência visual de suas produções. Processos de estandardização
como arranjos de iluminação e tratamento das imagens por seus próprios laboratórios
afirmaram marcas bem precisas para cada estúdio de produção, como por exemplo, ‘o
brilho da Paramount, o alto contraste e contornos bem delineados da Warner Bros e o
glamour associado a MGM’116. Tais aspectos visuais se estabeleceram de maneira a
afirmar traços das narrativas contadas por estes estúdios como o uso do forte contraste
para corroborar a caracterização da personagem de um estereótipo masculino do tipo
‘durão’, por exemplo, marcados pela produção da Warner Bros em oposição ao
tratamento das imagens de estilo mais suave, como as produções da Paramount e
Columbia, para filmes que narravam tramas ‘românticas’, com o emprego comum da
difusão por meio de acessórios, luzes ou até mesmo lentes apropriadas para este fim
(KEATING, 2010, p. 51).
De acordo com as reflexões de Janet Staiger e David Bordwell (et al., 1997, p.
269-273), é possível identificar no modo de produção mudanças tecnológicas que
poderiam ser explicadas através de, ao menos, uma das três seguintes causas: ‘eficiência
na produção [...] diferenciação do produto [...] adesão aos padrões de qualidade’. Em
relação à ‘eficiência de produção’117, o escritor e ilustrador norte-americano E. G.
Lutz118 mencionou que eram realizados grandes esforços para facilitar as produções no
sentido de que surgia uma pluralidade de ‘invenções’ além de ‘novos métodos para
fazer o trabalho mais fácil e melhor’119 (BORDWELL et al., 1997, p. 269). Em segundo
lugar, a chamada ‘diferenciação do produto’ compreende a característica de diversificar
Declaração presente no documentário Visions of light (1992). (Tradução nossa) ‘[...] studio look. There
was the gloss of Paramount, harder edge look of Warner Brothers with well-defined countours, and the
glamour that we associate with MGM'.
117
(Tradução nossa) ‘Eficiencia en la producción’ [...] ‘diferenciación Del producto’ [...] ‘adhesión a los
estándares de calidad’.
118
Declaração presente no livro The motion Picture Cameraman. Nova York: Charles Schribner’ Sons:
1927; rep. Nova York: Arno, 1972, p. 125.
119
(Tradução nossa) ‘nuevos métodos para hacer el trabajo más fácil y mejor’.
116
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e discernir produtos de uma empresa ou outra e nesta direção se sustentam a
transformações tecnológicas que fomentaram, por meio de investigações e
desenvolvimento, a tradição da indústria cinematográfica norte-americana. Por fim, a
terceira causa evidenciada por Bordwell (et al., 1997, p. 270) é uma reverberação da
segunda, pois diante da inovação tecnológica se fazia sentir a ressonância do ‘discurso
da indústria’ que ‘defendia a conveniência de certas inovações’.
De acordo com David Bordwell (et al. 1997, p. 269-273) as três causas
mencionadas pelo autor se constituem em um movimento cíclico. Sendo assim, a
conjuntura composta por técnicas, padronizações da indústria e seus discursos foi base
necessária para a configuração de uma uniformidade das práticas cinematográficas e da
própria indústria. Neste sentido, podemos refletir sobre o processo de inovações
tecnológicas dotadas de um empenho de criar metas definidas, controlada e dirigida por
uma ideologia do progresso, em um sentido bastante concreto, que configurou o arranjo
em setores de investigação institucionalizados. É nesta direção que vemos despontar
associações como a American Society of Cinematographers (ASC), a Society of Motion
Picture (and Television) Engineers (SPM(T)E) e a Academy of Motion Picture Arts and
Sciences (AMPAS) (BORDWELL et al, 1997, p. 278-289).
Ao mencionarmos o contexto de formação da indústria do cinema, considerando
um conjunto de elementos discutidos por David Bordwell ao longo dos parágrafos
anteriores, optamos por traçar uma breve discussão com enfoque particular no
desenvolvimento de alguns segmentos caros ao campo da cinematografia, em particular,
o uso do desfoque em objetivas cinematográficas.

Os processos de padronização e o uso do desfoque
A partir das crescentes demandas de mercado as produções engendraram uma
lógica de otimização dos serviços e se confrontaram gradualmente com padronizações,
desde o uso das câmeras, acessórios (até então manualmente produzidos pelos próprios
fotógrafos) e o emprego da iluminação, descrita por Kristin Thompson (BORDWELL et
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al., 1997, p. 291-311). Tal gesto se reverberou no pensamento presente na carta aberta
de Donald Joseph Bell, fundador da Empresa Bell & Howell120, publicada em 1930121
sobre a ênfase dada à estandardização da indústria cinematográfica como seu maior
desejo (BORDWELL et al., 1997, p. 293).
De acordo com os estudos desenvolvidos por Barry Salt (1992, p. 153), vemos,
no final da década de 1910, já indícios de uma padronização na iluminação de
personagens. Segundo o autor, é notável o uso frequente de difusores na frente dos
refletores Cooper-Hewitss com o intuito de amenizar a ‘projeção das sombras’ nos
rostos de atores e atrizes (SALT, 1992, p. 153). Como afirmou Barry Salt, é a partir da
década de 1920, em particular entre os anos de 1920 a 1926, que a variação dos modelos
de iluminação converge a uma uniformidade marcada pelo uso constante de um sistema
de iluminação então chamado ‘iluminação de quatro pontos’122 (SALT, 1992, p. 153).
Para além dos esforços da então crescente indústria cinematográfica em
aperfeiçoar suas práticas por meio de processos de estandardização, podemos notar
simultaneamente um investimento ligado ao impacto visual na apresentação de figuras
do estrelato e a aparência visual de stars desenvolvido desenvolvidos pelos principais
estúdios de Hollywood. O uso do desfoque passou a ser um dos elementos utilizados
para chamar a atenção do público e impactá-lo visualmente com as estrelas em suas
mais diferentes produções.
Segundo Kristin Thompson (1997, p. 319) a fotografia com uso de desfoque,
utilizada no fim da década de 1910, remete a referências quanto à qualidade visual
desejada alguns anos anteriores e teve sua reverberação nos primeiros planos de atores e
atrizes do cinema, com o intuito de se espelhar na fotografia estática e na tradição
retratista. Thompson (1997, p. 323-325) descreveu o desenvolvimento de objetivas
120

A empresa norte americana Bell and Howell foi fundada em 1907 por Donald J. Bell, juntamente a
Marguerite V. Bell e Albert Summers Howell, e produziu projetores e câmeras de diferentes bitolas, além
desenvolver uma vasta produção de refletores.
121
Bell declarou ‘Meu maior desejo para a indústria: a estandardização’. (Tradução nossa) ‘Mi mejor
deseo para la industria: la estandarización’. Donald J. Bell A letter from Donald Bell, IP, 2, n.1,
Fevereiro de 1930, p. 19. (BORDWELL et al., 1997, p. 293).
122
(Tradução nossa) ‘called four-point lighting’.
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específicas para o efeito de suavidade na imagem como a Pictorial Lens do fotógrafo e
diretor de fotografia de Karl Struss ou ainda a Rosher Kino Portrait Lens de Charles
Rosher123. Neste sentido, Thompson avançou em uma relação entre a escola da
fotografia estática do Pictorialismo124 - que investiu no processo de manipulação das
imagens pelo uso de laboratório – com o estilo cinematográfico que se desenvolvia na
década de 1920 em Hollywood, como ‘uma imitação de estilos anteriores, já
estabelecidos em outras artes’125, em particular na fotografia estática (BORDWELL et
al, 1997, p. 325).
Em relação à difusão, o uso de um suave desfoque foi utilizado nos primeiros
planos realizados em locações externas com a atriz Mary Pickford, no filme Fanchon
the Cricket (1915, James Kirkwood). Barry Salt (1997, p. 130) mencionou que no
mesmo ano, outro filme intitulado His phantom sweetheart (1915, Ralph Ince), fez uso
de leve desfoque para apresentar de maneira misteriosa uma personagem feminina.
Segundo o autor, o uso apresentou-se de maneira intencional devido ao uso repetido de
planos médios com a personagem feminina levemente desfocada enquanto as
personagens ao fundo apareciam perfeitamente focadas.
As aplicações do desfoque não se limitaram a efetuar tênues variações na
focagem das imagens. Os primeiros planos de Lillian Gish, registrados três anos após o
filme O Nascimento de uma nação (1915, D.W. Griffith) em Broken Blossoms (1918,
D.W. Griffith) possuíam um desfoque mais marcado, criado pela equipe de D. W.
Griffith, em que o fotógrafo, Billy Bitzer, se utilizou nos planos aproximados de Gish

123

As lentes foram confeccionadas em meados da década de 1920 e seus efeitos obtiveram grande
repercussão, pois o primeiro prêmio Oscar da história para a cinematografia foi dado aos dois fotógrafos
pela realização do filme Sunrise: a song of two humans (1927, W. F. Murnau).
124
O movimento chamado de Pictorialismo se desenvolveu a partir de expoentes fotógrafos como Henry
Peach Robinson e Oscar Reijlander na segunda metade do século XIX e, posteriormente na passagem
para o século XX, nos trabalhos de Alfred Stieglitz e Edward Steichen, culminando nos trabalhos da
revista CameraWork (1902) e o movimento da Photo-Secession, na virada do século XX. O movimento
se estendeu, com menor fôlego, até os anos 1920.
125
(Tradução nossa) ‘ya establecidos en otras artes’.
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‘pelo uso de camadas de malha de algodão preto fino aplicados na frente da lente’126
para conseguir o efeito de difusão bastante intenso (SALT, 1997, p. 130). Segundo Salt
(1997, p. 161), apesar de alguns filmes como Broken Blossoms (1919, D.W. Griffith) ou
Sex (1920, Fred Niblo) empregarem técnicas de suavização da imagem por meio de
desfoque, foi somente a partir de 1923 que a difusão nas lentes se tornou refinado nos
Estados Unidos. Este período de quase uma década marcou um momento emblemático
de experimentações para a suavidade das imagens, em que diferentes técnicas foram
utilizadas, desde camadas densas de gaze, malhas de algodão na frente das lentes
‘suficientemente próximas para o desfoque’127, besuntar filtros com vaselina ou ainda
utilizar-se de lentes construídas propositalmente com pouca definição (SALT, 1997, p.
161).
O período de cerca de uma década de experimentações para suavizar alguns
planos nos filmes das décadas de 1910 e 1920 marcou ainda um conjunto de resultados
nem sempre positivos. As imagens com o foco tênue ou levemente desfocadas incidiram
em questões de continuidade, pois o seu emprego se limitou a planos aproximados de
atores e, particularmente, atrizes, em primeiros planos e close ups. Deste modo, saltos
entre imagens perfeitamente nítidas em planos gerais ou médios para as imagens
levemente desfocadas marcaram uma sutil discordância na continuidade que foi
gradualmente solucionada pelo uso de uma quantidade intermediária de difusão, como
por exemplo, uma redução gradual da quantidade de gazes entre os planos para atenuar
o efeito do salto entre planos focados e levemente desfocados. No contexto da década
de 1920 despontaram outras soluções como a utilização da difusão parcial da imagem
por meio do emprego de vinhetas (já muito utilizadas na década anterior como
alternativa de desfoque) ou filtros parcialmente ungidos nas bordas da imagem128.
Em meados da década de 1920, a utilização de difusão tornou-se tão usual que a
própria Kodak começou a fabricar conjuntos de filtros de difusão prontos para o uso dos
(Tradução nossa) ‘heavily diffused by the use of layers of fne black cotton mesh placed in front of the
lens’.
127
(tradução nossa) ‘close enough to be out of focus’.
128
Ressaltamos a vinheta circular utilizada no filme The Crowd (1928, King Vidor).
126
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operadores de câmeras e diretores de fotografia. Houve ainda casos particulares como as
lentes especiais, como as objetivas desenvolvidas pelo fotógrafo Charles Rosher, as
chamadas ‘Rosher Kino Portrait’, que produziam um ‘efeito de suavização da imagem
progressivo em direção as bordas do quadro’129, utilizadas pelo fotógrafo já em Sunrise
(1927, W. F. Murnau) e Tempest (1928, Sam Taylor) (SALT, 1997, p. 186). A partir do
ano subsequente, os procedimentos de suavização da imagem iniciaram um processo de
constrição devido à implementação dos sistemas sonoros e a sincronização da imagem e
do som, caminhando para uma busca de certo ‘realismo’ no campo da imagem
cinematográfica (SALT, 1997, p. 186).
Salientamos que, na maioria dos casos, as objetivas utilizadas para os close ups
possuíam distância focal 75mm e 100mm, e, portanto, consideradas teleobjetivas. Além
disso, as aberturas de diafragmas, a partir de 1920, iniciaram gradativamente a se
ampliar desde a produção de objetivas 50mm e diafragma f/2 pela empresa britânica
Taylor & Hobson, Bausch & Lomb, com aberturas f/2.7 e Zeiss com aberturas de f/1.8 e
f/2.3 já em 1925, considerando que, no caso particular das teleobjetivas, a abertura de
diafragma neste período não ultrapassava f/3.5 (SALT, 1997, p. 160).

Considerações Finais
Ao considerarmos o contexto de formação da indústria cinematográfica por meio
de especificidades como o desenvolvimento de aparatos técnicos e, simultaneamente,
seu gradual processo de padronização, observamos a presença de um movimento
particular em suas práticas. O gesto de sublinharmos o uso do desfoque e o efeito de
difusão na imagem entre meados da década de 1910 e 1920 nos ofereceu uma percepção
semelhante à descrita por Bordwell (et al., 1997, p. 269-273), em que as três causas –
‘eficiência na produção [...] diferenciação do produto [...] adesão aos padrões de
qualidade’ – ofereceram uma espécie de movimento cíclico.
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(Tradução nossa) ‘the streaky softening of the image round the edge’.
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Primeiramente, um pequeno grupo de fotógrafos se utilizou de materiais na
frente da lente de maneira bastante artesanal (como gazes, malhas de algodão ou ainda
besuntavam filtros com vaselina) para conseguir um efeito de pouca nitidez. Em
seguida, surgiram os comentários positivos de revistas especializadas e das próprias
associações (em particular a ASC) sobre o impacto de tais efeitos visuais. O passo
seguinte foi à adesão de empresas na tentativa de produzir kits prontos com lentes de
efeitos de desfoque e, por último e não menos importante: a premiação da associação
AMPAS com o primeiro Oscar para a direção de fotografia aos fotógrafos que
avançaram de maneira mais consistente neste processo do uso do desfoque. Neste
sentido, é notável o desenvolvimento do elogio dos próprios pólos e instituições
adjacentes à indústria que passaram a enrobustecer o emprego de tais padrões. A
conjuntura composta por técnicas, padronizações da indústria e seus discursos atuou
como base necessária para a configuração de uma uniformidade das práticas
cinematográficas e da própria indústria.
Neste estudo procuramos apresentar, de maneira concisa, um pequeno segmento
do campo de formação da indústria cinematográfica a partir de uma ótica que abarcou o
campo de estudos da cinematografia, de modo a estabelecer um diálogo com o período
de formação da indústria. Por fim, notamos investimentos no campo da cinematografia
que se desenvolveram juntamente aos processos de padronização do uso e aplicações de
técnicas cinematográficas. Obviamente, sabemos da importância de sublinhar as
exceções aos processos de estandardização que podem se tornar alvo de futuros estudos
voltados ao desenvolvimento da cinematográfica no contexto de formação da indústria
do cinema.
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