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Resumo

A presente investigação propõe uma abordagem da luz e da sombra e 

de suas significações imaginárias nas imagens do cinema expressionista 

alemão e do cinema noir americano, cuja experiência estética se 

traduz numa contrastante fotografia em claro-escuro carregada de 

simbolismo. A interpretação das significações imaginárias desse material 

imagético está fundamentada nas teorias antropológicas do imaginário 

de Gilbert Durand que tratam de uma miríade de símbolos agrupados 

segundo seu isomorfismo semântico e reunidos em estruturas mais gerais 

denominadas de “Regime Diurno e Regime Noturno da Imagem”. Neles, 

vêm gravitar os símbolos diairéticos (divisão e purificação), ascensionais 

e espetaculares, com significações imaginárias em homologia com a luz 

e o Bem, e os símbolos nictomórficos (da noite), catamórficos (da 

queda) e teriomórficos (da animalidade) associados à sombra e ao Mal.  

palavras-chave: 

imaginário, cinema, sombra-luz, leitura de imagem. 



Abstract

The present investigation proposes an approach of light and shadow 

and their imaginary significations in the images of both German 

expressionist movie and the American noir movie, whose aesthetic 

experience is expressed through a contrasting bright/dark photography, 

loaded with symbolism.  The interpretation of the imaginary significations 

of this imagistic material is based on Gilbert Durand´s imaginary 

anthropological theories that deal with a myriad of symbols gathered 

according to their semantic isomorphism and linked to more general 

structures  named as “Daily and nightly  Image Regime” .  There come 

to gravitate, around such regimes,  symbols attached to division and 

purification, ascensional and spectacular, with imaginary significations 

homological to Light and Good, and symbols associated to night, fall 

and animalism, isomorphic of Shadow and Evil.   

Key-words: 

Imaginary, movies, light/shadow, image reading 



Resumé

Cette étude propose un abordage de la Lumière et de l’Ombre et de 

leur significations imaginaires dans les images du cinéma expressionniste 

allemand et du cinéma noir américain dont l’expérience esthétique se 

traduit  par une photographie contrastante en clair-obscur chargée de 

symbolisme. L’interprétation des significations imaginaires de ce matériel 

est fondée sur les théories anthropologiques de l’imaginaire de Gilbert 

Durand qui traitent d’une myriade de symboles regroupés selon leur 

isomorphisme sémantique et réunis en structures plus générales 

dénominées  «Régime Diurne et Régime Nocturne de l’Image ». En leur 

sein, viennent y graviter des symboles liés à la division et la purification, 

des symboles ascensionnels et spéculaires, dont les significations 

imaginaires sont en homologie avec la lumière et le Bien, et des 

symboles liés à la nuit, à la chute et  à l’animalité associés à l’ombre et 

au Mal. 

Mots-clés :
Imaginaire, cinéma, clair-obscur, lecture de l’image 



Resumen

La presente investigación propone un abordaje de la luz y de la sombra 

y de sus significaciones imaginarias en las imágenes del cine 

expresionista alemán y del cine negro americano, cuya experiencia 

estética se traduce en una contrastante fotografía en claroscuro 

cargada de simbolismo. La interpretación de las significaciones 

imaginarias de ese material está fundamentada en las teorías 

antropológicas del imaginario de Gilbert Durand, que tratan de una 

miríada de símbolos agrupados según su isomorfismo semántico y 

reunidos en estructuras más generales denominadas de “Régimen 

Diurno” y “Régimen Nocturno de la Imagen”. En ellos gravitan los 

símbolos diairéticos (de división y purificación), ascensionales y

espectaculares, con significaciones imaginarias en homología con la luz 

y el Bien; y los símbolos nictomórficos (de la noche), catamórficos (de la 

caída) y teriomórficos (de la animalidad), asociados a la sombra y el 

Mal.  

palabras-clave: 

imaginario, cine, sombra-luz, lectura de imagen 
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INTRODUÇÃO

A reação que se configurou, com a redescoberta da esfera do 

simbólico no início do século XX, ao racionalismo e o positivismo científico 

hegemônicos no século anterior, trouxe à tona as questões inerentes ao 

imaginário tido no âmbito das ciências sociais como a “louca da casa”.  As 

artes plásticas, a poesia e a literatura desempenharam papel fundamental 

neste processo de confirmação do simbólico como forma autônoma de 

conhecimento. O cinema, uma mídia em emergência no alvorecer do 

século, ainda engatinhava em direção à conformação de uma linguagem 

própria, absorvendo como uma esponja elementos de diversas 

manifestações artísticas (teatro, música, dança, artes plásticas, literatura, 

fotografia, etc.) que, à exceção da fotografia - uma invenção recente se 

comparada às demais, vinham em lento processo evolutivo ao longo dos 

séculos.   

O cinema encontrou terreno fértil nessas décadas de convulsão social 

e política (I Guerra Mundial, Revolução Russa) e de grande efervescência 

cultural com a emersão das vanguardas artísticas refletindo e questionando 

o momento histórico, rompendo padrões vigentes e propondo alternativas 

no fazer artístico.  Essas propostas vão repercutir no fazer cinematográfico, 

com a transposição de idéias homólogas e o surgimento, no próprio cinema, 

de vanguardas congêneres. O expressionismo alemão foi um delas.  

Nosso interesse neste movimento para a presente abordagem diz 

respeito ao emprego expressivo da luz e da sombra nas imagens 

cinematográficas produzidas nos filmes do período compreendido entre 1919 

e 1925-7, conforme ressalta Lotte Eisner (1985), e sua marcante influência nas 

imagens do cinema americano dos anos 40, sobretudo devido à significativa 

presença de profissionais do cinema alemão nos Estados Unidos a partir da 

segunda metade da década de 20.  São os filmes do cinema expressionista 

alemão e do cinema noir americano, objetos de nossa investigação. 



A invenção do cinema possibilitou à humanidade de forma original -

como nenhum outro meio de representação desde que o homem passou a 

alienar suas imagens nos mais diversos suportes - a exteriorização dos seus 

processos imaginários (MORIN, 1997). A reprodução mecânica das imagens 

do real com a invenção da fotografia, em 1839, e do cinema, em 1895, 

ampliou a experiência do olhar a partir do século XIX. O cinema, em 

particular, veio moldar as formas de percepção do mundo. e a nossa 

vivência em relação ao tempo e ao espaço.  Com a fotografia, assinala 

Costa (1995), o cinema inaugurou a era de predominância da imagem e 

legou às novas mídias eletrônicas  

um padrão de organização de imagens e sons que teve 
influência determinante na nossa forma de conceber e 
representar o mundo, de construir e entender nossas 
experiências, de armazenar conhecimento, de acumular 
signos, transmitir informações e até na conformação de 
aspectos de nossa subjetividade (1995, p. XVII). 

Em O cinema e o homem imaginário, Edgar Morin faz uma curiosa 

diferenciação entre o cinematógrafo e o cinema, segundo a qual, a 

evolução do cinematógrafo (aparelho de captação de uma seqüência de 

fotografias fixas cuja reprodução criava a ilusão de imagens em movimento) 

se dá quando ainda nos primórdios de sua aparição é desviado de seus 

supostos fins (técnicos e científicos) para ser dominado pelo espetáculo que 

o transforma em cinema. Essa metamorfose do cinematógrafo em cinema 

tem início com as trucagens de Méliès, que o impregnam de magia, e se 

concretiza com Eisenstein e sua concepção das imagens enquanto vetores 

de sentimentos e idéias. Neste ponto, afirma o autor, o cinema está formado, 

embora não estacione aí seu processo evolutivo: “É um sistema coerente 

onde o aprofundamento e a utilização do potencial afetivo das imagens 

conduz a um logos” (1997, p. 210). 

Enquanto o cinematógrafo registrava, sem nada esconder, tudo que 

se apresentasse ao alcance do seu campo de visão, o cinema olha, 

seleciona, explora, decifra, para depois nos restituir um mundo “meio 



assimilado pelo espírito humano” (o do realizador) cuja criação se completa 

no encontro com um outro espírito (o do espectador). É na conjunção 

desses dois sistemas de participação (ou de dois psiquismos), com 

interferências e influências mútuas que o cinema estabelece a sua existência 

plena. Morin atribui ao poder de participação, que o cinematógrafo legava 

ao espectador, a sua evolução para cinema e sua projeção para a esfera 

do imaginário, pois, segundo o autor, a participação é fonte perene do 

imaginário e o cinema, como “máquina-mãe”, é geradora de imaginário. 

Na ausência de uma participação prática, motriz, no espetáculo do cinema, 

a platéia assegura uma participação psico-afetiva nas imagens em 

movimento, imagens que, segundo Barthes (1990), são “a essência sagrada 

do cinema”.  

A relação indissociável entre cinema e imaginário está fundada, 

sobretudo, na semelhança entre um filme e o nosso psiquismo. Empírica e 

inconscientemente, assinala Morin, os inventores do cinema emprestaram ao 

veículo estruturas homólogas às do imaginário. Está presente no cinema, 

como no espírito humano, a capacidade de apreender, de conservar e de 

criar imagens animadas. Pelas participações afetivas do espectador, o 

cinematógrafo vira cinema. “As técnicas do cinema são provocações, 

acelerações e intensificações da projeção-identificação” (1997, p. 121). Os 

processos de projeção-identificação (ou de participações afetivas no seio 

das imagens objetivas) se dão, portanto, de forma análoga na vida 

cotidiana e no cinema.  

A realidade afetiva das imagens cinematográficas, impregnadas de 

subjetividade e de magia, compensa a ausência de uma realidade prática 

nessas imagens, mas o espectador, ao se identificar com os jogos de sombra 

e luz e com as formas que se configuram na tela, põe em movimento suas 

projeções-identificações que são próprias da vida cotidiana. Esse acréscimo 

de subjetividade que o espectador confere às imagens em movimento se dá 

porque



o cinematógrafo dispõe do encanto da imagem, ou seja, 
renova ou exalta a visão das coisas banais e quotidianas.  A 
qualidade implícita do duplo, os poderes da sombra e uma 
certa sensibilidade à fantasmagoria das coisas, reúnem os seus 
prestígios milenários no seio da ampliação fotogênica, e 
atraem as projeções-identificações imaginárias melhor, muitas 
vezes, que a própria vida prática (MORIN, 1997, p.116, grifo do 
autor). 

Num breve inventário do vocabulário associado ao cinema e 

empregado desde sua invenção, o fantasmagórico, o irreal, o sobrenatural, 

o surreal, são conceitos que sintetizam a natureza e a essência do cinema, 

que são igualmente atribuições do imaginário. O fantástico tem 

acompanhado o cinema ainda na sua pré-história. Na sua minuciosa 

arqueologia do cinema Mannoni observa que já na Idade Média, a 

“lanterna viva”, uma modesta caixinha de luz que não permitia projeções 

verdadeiras - apenas emitia clarões coloridos, fascinava os espectadores 

com suas figuras grotescas e diabólicas, colocando este ancestral do 

cinematógrafo na esfera da prestidigitação. A câmara escura, a “lanterna 

viva” e, no século XVII, a “lanterna mágica”, eram os únicos meios que 

“dispunham nossos antepassados para se divertir e se assustar com visões 

ópticas extraídas da vida diária ou das fantasias da mente” (MANNONI, 2003, 

p. 31). 

A realidade do imaginário não deve, no entender de Morin, ser 

encarada na esfera do erro ou da ingenuidade. No comércio ativo do 

homem com o mundo que o cerca, seu espírito se encontra aberto às 

solicitações que daí emanam e nessa troca perpassa toda a sorte de 

participações reais e imaginárias, com o imaginário assegurando e 

perturbando essas participações.    

No decorrer de todas estas transferências imaginárias, o 
homem vai se enriquecendo geneticamente; o imaginário é o 
fermento do trabalho do eu sobre si próprio e sobre a natureza, 
através do qual se constrói e desenvolve a realidade do 
homem. (...) O imaginário confunde, numa mesma osmose, o 
real e o irreal, o fato e a necessidade, não só para atribuir à 
realidade os encantos do imaginário, mas também para 



conferir ao imaginário as virtudes da realidade (MORIN, 1997, 
p. 236-7). 

O cinema como máquina de produzir imaginário opera com uma forte 

impressão de realidade de suas imagens, devida, segundo Morin, a um 

primeiro e elementar impulso de participação. É o mecanismo de projeção-

identificação na percepção cinematográfica que confere realismo ao 

material projetado na tela. Mas o cinematógrafo, pondera, surgiu numa 

civilização onde a consciência da irrealidade da imagem já estava 

sedimentada e por mais realista que parecesse ser a imagem 

cinematográfica, era sentida apenas como uma “impressão” da realidade, 

já celebrada há mais de cinqüenta anos com a fotografia e exacerbada 

com o cinema, segundo Xavier “dado o desenvolvimento temporal de sua 

imagem, capaz de reproduzir, não só mais uma propriedade do mundo 

visível, mas justamente uma propriedade essencial à sua natureza - o 

movimento” (2005, p. 18). 

 Aumont se refere a duas características da materialidade fílmica 

determinantes para a forma como apreendemos a representação de uma 

imagem cinematográfica: sua bidimensionalidade e sua delimitação por um 

quadro. Outras limitações (a ausência de cor, por exemplo), observa 

Aumont, não impedem que sintamos essa imagens planas como análogas 

ao espaço real onde nos movimentamos e “essa analogia é vivenciada com 

muita força e provoca uma “impressão de realidade” específica do cinema, 

que se manifesta principalmente na ilusão de movimento e na ilusão de 

profundidade” (1995, p. 21). 

O cinema, mais do que todas as outras formas de arte, afirma Lotman, 

trabalha o sentimento que o espectador tem da realidade, fazendo com 

que ele seja testemunha e partícipe do seu espetáculo.  Cinema e vida 

estão extremamente interligados e por isso a ilusão de realidade é 

propriedade inalienável do universo cinematográfico.  “Mas este mundo tem 

uma propriedade estranha: trata-se sempre não da realidade completa, 

mas somente de uma parte dela, talhada com as dimensões da tela” (1978, 



p. 45). Portanto, o que o cinema efetua é a transformação de um mundo 

real (tridimensional e infinito) num mundo real do cinema (plano e limitado). 

O cineasta Robert Bresson se reporta à existência de dois tipos de real: o real 

bruto, tal como foi registrado pela câmera, e um outro real filtrado (e 

deformado) por nossa memória. Daí, segundo o autor, o problema que se 

apresenta ao realizador: “Fazer ver o que você vê, por intermédio de uma 

máquina que não o vê como você o vê”  (BRESSON,  2005, p. 64).  

Nas teorias do cinema, a “impressão de realidade” que o espectador 

vivencia diante de um filme é uma das questões mais relevantes. Metz 

(2004), como os demais teóricos, credita a esse domínio ¨tão direto” sobre a 

percepção o fascínio que o cinema tem sobre as platéias.  A exemplo de 

Morin, o autor aborda o fenômeno da percepção e afetividade 

(participação) em movimento no ato da fruição de um filme e a 

credibilidade aí envolvida, ainda que parcial, presente nos filmes “realistas” 

ou não.   

Uma obra fantástica só é fantástica se convencer (senão é 
apenas ridícula) e a eficácia do irrealismo provém do fato de 
que o irreal aparece como atualizado e apresenta-se aos 
olhos com a aparência de um acontecimento e não como 
uma ilustração aceitável de algum processo extraordinário 
que tivesse simplesmente sido inventado (METZ, 2004, p. 17-18, 
grifo do autor). 

Em cada época, afirma Debray, predomina um “inconsciente visual” 

que se configura como o foco central de suas percepções e que impõe 

uma arte dominante. Festejado como a arte dominante no século XX, o 

cinema, neste sentido, é a “arte das artes”, porque logra a integrar e 

modelar, à sua imagem, as demais artes. Filho da ciência e conectado com 

as técnicas de vanguarda, o cinema é a arte “que garante a mais forte 

comunhão dos contemporâneos, sintetizando a maior plenitude de sentido e 

abrindo ao máximo o campo físico das sensações possíveis” (DEBRAY, 1993, 

p. 268).  



Essa breve abordagem sobre as relações entre cinema e imaginário, 

que compõe este primeiro capítulo, nos introduz às questões que 

fundamentarão nosso objeto.  O imaginário, “como encruzilhada das mais 

diversas ciências” (PITTA, 2005) lida com a imaginação, essa faculdade do 

homem em atribuir significado (dar sentido), ao mundo material e subjetivo, 

assinalando seu trajeto no plano do simbólico. Num mundo inflacionado 

pelas imagens (“imagens sufocantes _ porque despidas de qualquer 

intenção hermenêutica”), Durand (1995) assinala que uma certa 

“mentalidade científica e técnica” no Ocidente rejeita “em vão” a potência 

pedagógica do sentido da imagem mas que ela não representa a alma 

ocidental e contemporânea média. No entanto, essa mentalidade instaura, 

no Ocidente, um duplo iconoclasmo:  

de um lado, pela rarefação pedagógica dos símbolos, em 
benefício dos fatos materiais e dos signos objetivos: de outro, 
pela inflação pedagógica de imagens desorientadas, 
carentes a priori de qualquer valor hermenêutico, 
cancerizando a imaginação criadora (DURAND, 1995, p. 26). 

Organizamos nosso material em quatro capítulos. Para o segundo 

capítulo, Luz e sombra: significações imaginárias nas representações 

imagéticas, reservamos a nossa fundamentação teórica, instrumental para a 

análise dos filmes expressionistas e noir, que será feita no terceiro e quarto 

capítulos. Ainda no segundo capítulo, empreendemos breves análises de 

imagens fotográficas e picturais que ilustram a discussão sobre a luz e a 

sombra - e os símbolos a elas associados - nas teorias antropológicas do 

imaginário.  Nortearão esta discussão, sobretudo, os postulados de Durand 

(2002), que trabalha uma série de símbolos com os quais a humanidade tem 

lidado desde os primórdios de sua existência, agrupando-os em conjuntos, 

segundo seu isomorfismo semântico, e tendo os gestos dominantes ou 

reflexos primordiais (dominante postural, digestiva e copulatória) papel 

fundamental no princípio organizador desses símbolos.  Trabalharemos os 

símbolos reunidos por Durand numa estrutura mais geral que ele denomina 

de Regime Diurno e Regime Noturno da Imagem aonde vêm se agrupar os 



símbolos diairéticos, ascensionais, espetaculares - porque têm perfeita 

homologia com as significações imaginárias da luz e do Bem - e os símbolos 

nictomórficos (da noite), catamórficos (da queda) e teriomórficos (ou 

animal) que caminham a par com a sombra e o Mal.   Ocupar-nos-emos dos 

símbolos do Regime Noturno que se constituem uma negação ao Regime 

Diurno o qual, no entender de Durand, trabalha essencialmente com a 

antítese.  A simbologia nictomórfica e as significações a ela correspondentes 

(a noite, as trevas, as sombras, o Mal, o nefasto, a queda) farão o 

contraponto à luz (o Bem, o Divino) e os símbolos do Regime Diurno 

materializados nas imagens picturais, fotográficas e cinematográficas.   

Tomamos emprestado de Durand (1988) o conceito de símbolo e 

imaginação simbólica, na sua abordagem das formas de representação do 

mundo. Segundo o autor, a consciência dispõe de diferentes graus da 

imagem no ato de representar o mundo. Uma gradação conforme a 

imagem seja uma cópia fidedigna da sensação (representação direta) ou 

apenas dê indícios do objeto (representação indireta). Neste sentido, nos 

dois extremos vamos encontrar uma situação de “adequação total”, com a 

presença perceptiva, e outra de “inadequação acentuada” onde o signo se 

encontra eternamente privado do seu significado. Para Durand, este “signo 

longínquo” é o símbolo.  Neste estágio se dá a imaginação simbólica, 

“quando o significado não é mais absolutamente apresentável e o signo só 

pode referir-se a um sentido, não a um objeto sensível” (1988, p. 13-4, grifos 

do autor). 

Por reconhecermos sua pertinência para abordagem dos símbolos 

reunidos em torno dos regimes diurno e noturno da imagem e seu papel na 

conformação do imaginário da época _ ainda com a sua repercussão no 

presente _, acrescentamos a essa discussão o discurso teológico medieval 

sobre os significados imaginários da luz e da sombra e sua representação nas 

artes plásticas, através de textos dos principais teólogos das Igrejas Católica 

e Luterana que encetaram feroz contenda acerca da figuração de seres 

sagrados. O cristianismo, como veremos, hegemônico na Europa medieval 

vai se encarregar de difundir no continente o pensamento simbólico, na sua 



missão férrea de evangelizar sua população iletrada.  A querela em torno do 

estatuto da imagem tem como marco a proibição, pela Igreja do Oriente, 

do culto aos ícones da arte bizantina.  Os sucessivos Concílios da Igreja 

Romana vão discutir o estatuto da imagem e seu significado para a 

sociedade daquela época. O discurso teológico sobre a representação 

icônica de Deus na arte medieval tem estreita ligação com a simbologia da 

luz e todo o imaginário que a rodeia, pois Deus é isomorfo da luz solar, é 

fulgurância e brilho, antítese do Mal e das Trevas. Nessa abordagem, 

cotejaremos tratados apologéticos e iconoclastas envolvendo questões 

metafísicas e místicas no que tange à representação divina através de signos 

imagéticos.   

Entre as formas de iconoclasmos, Durand aponta uma por falta, na 

Bizâncio puritana, que reivindica uma “pureza do símbolo” e que se 

constituiu um “acidente na ortodoxia”, e outra por excesso e esvaziamento 

do sentido, e que tem sido marcante na nossa cultura ocidental, 

paradoxalmente, a civilização das imagens. O autor se refere a “três 

estados” do iconoclasmo ocidental (um mais ou menos evidente do que 

outro) que coincidem com os “três estados” da explicação positivista e da 

extinção do símbolo. Neste sentido, 

O conhecimento simbólico, definido triplamente como 
pensamento para sempre indireto, presença figurada da 
transcendência e compreensão epifânica, aparece como 
antípoda à pedagogia do saber, como vem sendo instituída 
há dez séculos no Ocidente” (DURAND, 1988, p. 24). 

Fomos buscar também em Mircea Eliade, historiador das religiões 

substancioso aporte teórico para a discussão acerca do imaginário e da 

imaginação simbólica.  Em Tratado de história das religiões (1998) e Imagens 

e Símbolos: Ensaio sobre o simbolismo mágico-religioso (1991), Eliade nos 

oferece o resultado de uma investigação criteriosa sobre o conhecimento 

simbólico, lançando mão da psicologia profunda, sobretudo, e até mesmo 

da filosofia, para revelar o quanto símbolos e temas míticos ainda persistem 



na psique do homem de hoje, presença disseminada pelas tradições 

religiosas de toda a humanidade. O autor postula a existência de uma 

lógica interna dos símbolos, onde se apresentariam encadeados entre si de 

forma coerente. Na perspectiva da antropologia substancialista, 

representada por Mircea Eliade, Gilbert Durand e Paul Ricoeur, observam 

Laplatine e Trindade que 

as imagens e o imaginário são sinônimos do simbólico, pois as 
imagens são formas que contêm sentidos afetivos universais ou 
arquetípicos, cujas explicações remetem a estruturas do 
inconsciente (Jung, Campbell), ou mesmo às estruturas 
biopsíquicas e sociais da espécie humana (Durand). (...) 
Consequentemente, toda e qualquer imagem, ao mesmo 
tempo produto e produtora do imaginário, passa a ter o 
caráter de sagrado, devido à sua universalidade e à sua 
emergência do inconsciente (1996, p. 16). 

No que concerne à simbologia da luz e sua antítese, a sombra, os 

textos compilados por Joseph Jobé (1973) se consagram ao estudo do Sol 

em diferentes domínios do conhecimento, abrangendo da mitologia à 

astronomia. “Como o dia e a noite não foram, entre todos, os primeiros 

conceitos abstratos a serem batizados?”, indaga Pierre de Latil (1973, p. 205), 

que trata da relação entre o Sol e a vida, arriscando a afirmar que o astro foi 

o primeiro, de todas as coisas concretas com as quais o homem primitivo 

teve contato, a receber um nome.  A abordagem da mitologia solar, 

investigada por Raymond Christinger, corrobora nas discussões acerca do 

imaginário da luz e da sombra que são os fundamentos da presente 

investigação. Christinger traça um panorama fortemente estruturado das 

significações imaginárias do Sol na Índia antiga, na Europa pré-histórica, no 

Oriente, nas Américas, na África, na Austrália e na Oceania, apoiado na tese 

de que o imaginário “é colocado em movimento por um impulso que se 

cristaliza num desejo; ele se exprime por uma linguagem e se apóia sobre um 

manifestado, sobre o mundo que nós percebemos” (1973, p. 21)1.

1 Todas as citações do livro Le Grand Livre du Soleil têm tradução nossa. 



O fogo e suas significações imaginárias têm lugar privilegiado nos 

estudos de Bachelard, dos quais lançamos mão na nossa investigação para 

discutir as relações afetivas do homem com a luz originada desse elemento, 

parceiro da humanidade desde o seu alvorecer, como atestam dados da 

arqueologia e da paleontologia. Na análise da relação luz e sombra na 

arquitetura imagética do cinema expressionista alemão e noir americano, o 

papel da luz artificial, produzida pela intervenção humana, desempenha um 

papel fundamental na construção dessas imagens e na sua repercussão no 

inconsciente coletivo, pois produz significações bem sedimentadas no tecido 

social ao longo da existência humana. A luz do fogo tem lugar privilegiado 

no nosso imaginário, como atesta Gaston Malherbe (1973) em La Magie du 

feu, uma obra fundamental para o entendimento da mitologia e da mítica 

do fogo. Nenhum fenômeno, no seu entender, suscitou tantas crenças 

supersticiosas e tanto mitos, símbolos, lendas e ritos quanto o fogo. Os rituais 

que lhe dizem respeito são tão antigos quanto aqueles praticados em 

reverência ao Sol. A chama do fogo tem suas raízes no real, mas se expandiu 

no imaginário. O espírito humano, no decorrer de sua longa jornada na Terra, 

se encarregou de lhe emprestar vida, de lhe impregnar de sentido e de lhe 

dar uma dimensão espiritual. Como fonte de luz e calor, o fogo está no 

coração da vida, como agente de destruição, no cerne da morte. 

Uma abordagem técnica e estética do papel da luz e da sombra 

complementa essa discussão no âmbito da sua representação imagética 

pelas artes plásticas, fotografia e cinema. Na pintura, o enfoque será no 

sentido de compreender o esforço dos artistas, especialmente na época 

situada entre a Idade Média e o Renascimento, para representar a luz (do 

Sol) enquanto materialização visível de uma entidade divina e celestial. No 

entanto, a representação da luz e da sombra levada a efeito pelos artistas 

do barroco (1600-1750), a exemplo de Caravaggio (na Itália) e Rembrandt 

(na Holanda), tem um interesse particular nesta investigação por ter 

influenciado cineastas do expressionismo alemão no conceito e na 

arquitetura da fotografia dos seus filmes, cujo exemplo notório é Murnau em 

Fausto, abordado no capítulo 3, que tem na obra de Rembrandt sua fonte 



maior de inspiração. A luz nos quadros de Rembrandt cumpre uma função 

dramática e raras vezes se harmoniza com situações de luz natural 

(BOCKEMÜL, 2006). Influenciado por Caravaggio, expoente do barroco 

italiano, Rembrandt aprofunda o significado simbólico do embate claro-

escuro no tratamento dramático da luz e da sombra.  

Para uma compreensão geral do funcionamento do processo de 

materialização das imagens imaginadas pelos realizadores de cinema, 

trataremos ainda do aparato de iluminação (refletores e lâmpadas), 

captação (câmera e objetivas) e suporte (filmes e sua sensibilidade) 

empregado no registro do real, aqui entendido como qualquer coisa, 

paisagem ou pessoa, frente a uma câmera em condições mínimas de luz 

que permitam a sua inscrição mecânica num suporte fotossensível.  Neste 

espaço confrontamos o discurso de artistas e técnicos envolvidos em tornar 

visíveis as imagens mentalmente visualizadas nos roteiros cinematográficos, 

elaborando o que denominam de “conceito de fotografia de um filme”. As 

idéias de fotógrafos como Alekan (1979), Moura (1999), Aronovich (2004) e 

Loiseleux (2005) embasarão o enfoque técnico-artístico da nossa pesquisa.  

Na fotografia de um filme, como na pintura, a luz desempenha, 

segundo Aumont (2004), três funções: simbólica, dramática e atmosférica 

(clima-luz). O cotejamento entre fotografia fixa e em movimento com a 

pintura é inevitável, pois esta ainda é reconhecidamente a fonte inesgotável 

de inspiração para os diretores de fotografia de um filme pelo precioso 

legado no que concerne ao tratamento com a luz. No cinema, como 

constata Loiseleux,  

em igualdade de condições com os diálogos, os cenários, o 
figurino, o som, a música, a planificação, a montagem, o 
enquadramento, a luz é um meio de expressão à disposição 
do diretor para que este expresse uma idéia com o 
cinematógrafo. Usar de um modo particular a luz em um plano 
ou uma seqüência para inspirar um sentimento, é fazer com 
que a luz participe da narrativa (2005, p. 51)2.

2 Tradução nossa. 



Dedicamos à análise dos filmes que compõem nosso objeto de 

pesquisa nos capítulos 3 e 4, onde trataremos da experiência estética da luz 

e da sombra no cinema expressionista alemão e no cinema noir americano, 

conforme mencionamos anteriormente. Selecionamos, em ambas as 

cinematografias, obras que, no nosso entender, fornecem material 

imagético apropriado para a discussão das significações imaginárias da luz e 

da sombra.  A leitura empreendida aqui adota a metodologia dos 

historiadores da arte - a exemplo de Gombrich (1999), Janson (2001) e 

Wollheim (2002) _ que contextualiza a obra na época de sua produção, 

priorizando uma análise do estilo e técnica vigentes no período e dos anseios 

expressivos dos seus autores, sem perder de vista o conteúdo e a época 

retratados na narrativa fílmica e, principalmente, a arquitetura de luz e 

sombra engendrando significados outros além daqueles imediatamente 

visíveis. O fotógrafo esloveno Evgen Bavcar que perdeu a visão 

gradativamente aos 12 anos de idade, sobre ver além do visível, afirmando 

que:

em cada época da história dos homens existiu um infinito, para 
além do horizonte do nosso olhar físico. O infinito, como 
aspiração a ir além do visível, foi sempre a vontade de ver as 
coisas exteriores por nossa interioridade também, e de dar 
assim a nosso olhar exterior a capacidade de ultrapassar as 
visões mais imediatas (BAVCAR, 2003, p. 124). 

Discutindo a pintura como arte, Wollheim destaca o peso da tradição 

na trabalho do artista com materiais a fim de conferir significado à obra 

resultante. Esse ato deliberado Wollheim denomina de tematização. É a 

tematização que engendra a representação visando à aquisição intencional 

de conteúdo ou significado. Representação aqui não quer dizer figuração, 

que é uma forma específica de representação.  Gombrich discute também 

o legado da tradição ao defender que toda obra tem uma relação, por 

imitação ou contradição, com o que foi produzido antes, considerando 

ingênua a visão dos historiadores da arte que vê as mudanças em processo 

nas artes como uma evolução contínua.  Na Antiguidade clássica, observa 



Janson, o homem viu seus poderes criadores atingir seu apogeu para em 

seguida entrar num intermédio (a Idade Média) de mil anos de quase total 

estagnação.  A saída desse tempo de trevas se dá com o Renascimento e o 

ressurgimento das artes e ciências da Época Clássica. 

As reflexões de Henri Alekan (1979), em Des Lumières et des ombres,

sobre a luz e a sombra nas representações picturais, fotográficas e 

cinematográficas, contribuíram significativamente para o nosso 

empreendimento investigativo.  Com uma vasta experiência de mais de 50 

anos na fotografia de cinema, atividade iniciada em 1929, Alekan 

proporciona com essa obra um aporte inestimável aos estudiosos do tema 

com a tese de que: 

<iluminar> [éclairer] em fotografia, no cinema, na televisão ou 
no teatro, é trazer à mostra, fisicamente, <iluminar> [illuminer], 
ou, melhor, <luminar> [luminer] (palavra a se adotar); é fazer 
pensar, meditar, refletir; é também emocionar. São dois atos, 
um técnico, outro artístico, intimamente amalgamados, que 
fazem emergir do nada da escuridão as imagens oferecidas 
aos expectadores pela vontade dos artistas manipuladores da 
luz (1979, p. 7-8)3.

Sete filmes do expressionismo alemão - O gabinete de Dr. Caligari

(1919), O Golem (1920), A morte Cansada (1921) Nosferatu (1922), A última 

gargalhada (1924), Fausto (1926) e M, O Vampiro de Düsseldorf (1931) -

serão analisados tendo como leitmotiv a luz e a sombra e suas significações 

imaginárias baseadas nas teorias antropológicas do imaginário postuladas 

por Gilbert Durand, Mircea Eliade e Gaston Bachelard.  Para uma leitura 

crítica dos filmes, aproximamo-nos de pesquisadores do cinema alemão da 

primeira metade do século, cujas obras são referências obrigatórias para 

quem envereda no tema.  Além de Eisner (1985) e Sigfried Kracaeur (1988), 

na Alemanha, Luiz Nazário (1983, 1999), no Brasil, traz contribuições 

imprescindíveis para refletir a importância estética dessas obras.  A 

sofisticação desses filmes, no trato com a luz e na composição de uma 

3 Todas as citações do livro Des lombres et des lumières, de Henri Alekan têm tradução 
nossa. 



atmosfera visual com forte carga simbólica, teve enorme impacto noutras 

cinematografias e tem, ainda hoje, influenciado diretores em todo o mundo. 

Marcadamente esta influência vai se efetuar no cinema americano da 

década seguinte quando, com a ascensão do nazismo, diversos profissionais 

do cinema alemão, muitos de origem judaica, deixam a Alemanha para 

trabalhar em Hollywood. Eles vão emprestar o estilo visual do cinema 

expressionista aos filmes noirs que começam a ser realizados nos EUA e cujo 

apogeu se dá nos anos 40 e meados dos anos 50, quando, segundo Mattos 

(2001, p. 111), entra em declínio porque “as fontes literárias dos filmes noirs

estavam secando e os enredos tornando-se clichês.”  

Dois renomados diretores em Hollywood, Alfred Hitchcock e Orson 

Welles, foram fortemente influenciados pela fotografia contrastada e pelo 

uso dramático do claro-escuro dos expressionistas.  No capítulo 4, 

enfocaremos essa transposição estilística para o noir com a leitura de filmes 

reconhecidamente do gênero e caracterizados, sobretudo, pelos enredos 

sombrios, em consonância com a iluminação expressionista. Para esta 

pesquisa, nos debruçamos sobre cinco filmes noirs: Relíquia macabra (O 

falcão maltês), de John Huston (1941), Envolto nas sombras (1946), de Henry 

Hathway, Almas perversas (1945) e Maldição (1950), de Fritz Lang, e A marca 

da maldade (1958), de Orson Welles. 

Incluímos uma breve incursão no filme Cidadão Kane (1941), de 

Worson Welles), que, embora não conste da listas de filmes noirs, seu estilo 

visual absorveu muito da fotografia expressionista, apresentando pelo menos 

quatro momentos de magistral uso de sombra e luz que vai marcar outros 

filmes de Welles, entre eles, A marca da maldade, tido como noir por 

conjugar conteúdo (tema, personagens, enredo) e forma (convenções 

narrativas, estilo visual) peculiares ao gênero. Coincidentemente, Kane foi 

realizado no mesmo ano de Relíquia Macabra, que inaugura o filme noir. Por 

outro lado, A marca da maldade é, para alguns autores, o marco final do 

cinema noir clássico. 

Como referência primeira, no início desta empreitada, adotamos a 

obra O outro lado da noite: filme noir, de A. C. Gomes de Mattos (2001) que 



elaborou uma minuciosa abordagem do gênero. Nela, além das reflexões 

pertinentes sobre as implicações históricas, sócio-econômicas, artísticas e 

culturais que deram origem ao que foi denominado de cinema noir, o autor 

apresenta uma relação de 150 filmes noirs realizados entre 1941 e 1958 nos 

Estados Unidos, comentando suas características temáticas e estéticas, o 

que norteou a seleção dos filmes para análise no capítulo 4.  

Como instrumental metodológico para a análise dos filmes, 

consideramos adequada a atividade analítica proposta por Vanoye e 

Goliot-Lété que consiste, num primeiro momento, em decompor seus 

elementos constitutivos, tendo como resultado um agrupamento de 

elementos distintos da obra original. Esse processo de “desconstrução” 

(etapa correspondente a uma atividade de descrição) proporciona, 

segundo os autores, um “distanciamento” do objeto analisado.  Num 

segundo momento, o processo se inverte para uma atividade cognitiva de 

“reconstrução” (etapa correspondente à interpretação) dos elos entre os 

elementos isolados visando a uma compreensão do processo de 

combinação original na construção de uma estrutura significante.  “Os limites 

da <criatividade analítica> são os do próprio objeto de análise. O filme é, 

portanto, o ponto de partida e o ponto de chegada da análise” (VANOYE e 

GOLIOT-LÉTÉ, 1994, p. 15). Esse tipo de atitude perante o objeto, sugere Joly 

(1996), possivelmente vem atender a um desejo particular de domínio do 

objeto e de seus significados. O procedimento do analista perante o objeto 

é o da “desconstrução”. Sua “reconstrução”, quando acontece, nunca 

resultará num objeto idêntico ao original agora filtrado por uma enorme 

carga de subjetividade, desta vez do analista.  

No que tange à leitura dos filmes, tendo como foco de análise seus 

signos icônicos (os demais signos serão invocados sempre que se fizer 

necessário para corroborar a compreensão da mensagem visual), 

ancoramos nossa análise na concepção de interpretação de uma obra 

proposta por Eco (2001) que considera fundamental a participação do 

fruidor na construção do sentido. Nesta perspectiva, a relação interpretativa 

pressupõe um grau de autonomia concedida ao intérprete, colocado como 



“centro ativo de uma rede de relações inesgotáveis”, e um grau de 

consciência por parte do autor da abertura existente em toda obra artística 

que a constrói sem perder de vista essa peculiaridade. Avellar (1996) 

constata que, em relação a outras espécies de imagens artísticas produzidas 

até o final do século XIX, o cinematógrafo 

destruiu de vez a zona invisível que até então separava o 
observador da cena observada, afirmou mais radicalmente 
que a imagem não é propriamente o que se arruma para a 
vista, mas o que exige que a vista se arrume para ela. (...) O 
cinematógrafo inventou o espectador, ou pelo menos um 
novo tipo de espectador, o que se vê transformado no assunto 
principal da imagem, o que se vê confrontado com uma 
imagem que questiona o seu modo de olhar (1996, p. 218- 
219). 

Numa outra obra (A imagem e sua interpretação), Joly (2003) 

converge para a concepção de “obra aberta”, de Umberto Eco, em cujo 

processo de interpretação estão envolvidos autor, obra e leitor na 

construção de sentido.

A interpretação das imagens situa-se assim no âmago da 
interrogação semiológica que, embora comece por se inquirir 
quanto ao significado das imagens enquanto intenção da 
obra, chega necessariamente ao ponto de se interrogar sobre 
o que se passa com esta significação, quando filtrada pela 
leitura e pela interpretação, ou seja, pela intenção do leitor
(JOLY, 2003, p. 10, grifo nosso). 

A “intenção do leitor” diz respeito aos aspectos da obra que o leitor 

privilegia e que são determinados por seus desejos, pulsões e/ou vontades 

(na presente investigação, por exemplo, o nosso empenho intelectual e 

afetivo está canalizado para o entendimento da relação entre sombra e luz 

e a simbologia a ela associada nas imagens dos cinemas expressionista e 

noir). A autora observa que existem tantas interpretações quanto tipos de 

imagens disponíveis à leitura. Adverte, contudo, que a interpretação de uma 

obra não é ilimitada porque obedece a um limite de regras na sua estrutura 

de funcionamento. Por outro lado, Joly assinala que nenhuma mensagem 



determina uma leitura unívoca, reconhecendo que cada leitor tem sua 

própria grade interpretativa e que uma interpretação sofre ainda 

interferência das variantes contextuais.  Uma reflexão pertinente de Manguel 

sobre a leitura de imagens reforça a problemática, brevemente colocada 

aqui, sobre a participação afetiva e da memória do leitor e sua contribuição 

na concreção de uma obra que só se completa com seu ato intelectivo.  

As imagens que formam nosso mundo são símbolos, sinais, 
mensagens e alegorias. Ou talvez sejam apenas presenças 
vazias que completamos com o nosso desejo, experiência, 
questionamento e remorso. Qualquer que seja o caso, as 
imagens, assim como as palavras, são a matéria de que somos 
feitos (MANGUEL, 2001, p. 21). 

No processo de leitura de imagens, não importa de que tipo sejam, 

elas são apreciadas segundo nossa própria experiência com outras imagens 

no nosso trajeto existencial. Manguel acredita que, além da “iconografia 

mundial” disponível à visão, um longo aprendizado no mundo social 

determina essa leitura, e, num nível mais profundo, toda uma vivência com 

símbolos ancestrais tão caros ao imaginário social. No seu entender, “cada 

obra de arte se expande mediante incontáveis camadas de leituras, e cada 

leitor remove essas camadas a fim de ter acesso à obra nos termos do 

próprio leitor. Nesta última (e primeira) leitura, nós estamos sós” (2001, p. 32). 

“A leitura da imagem não é imediata”, salienta Xavier (1988), pois 

estão em jogo fatores outros determinantes desse processo que envolvem 

um espectador ativo e participante. São mediações na esfera do olhar de 

quem produz a imagem e de quem a contempla, incluindo os códigos 

envolvidos e as circunstâncias de sua recepção. Segundo o autor, “a força 

de encantamento” das imagens do cinema reside seguramente na 

“simulação de um certo tipo de sujeito-do-olhar” engendrado pelo 

dispositivo cinematográfico. 

Na sala escura, identificado com o movimento do olhar da 
câmera, eu me represento como sujeito desta percepção 
total, capaz de dar sentido às coisas, sobrevoar as aparências, 



fazer a síntese do mundo. Minha emoção está com os “fatos” 
que o olhar segue, mas a condição de tal envolvimento é eu 
me colocar no lugar do aparato, sintonizado com suas 
operações. Com isto, incorporo (ilusoriamente) seus poderes e 
encontro nesta sintonia - solo do entendimento 
cinematográfico - o maior cenário de simulação de uma 
onipotência imaginária (XAVIER, 1988, p. 377). 

A partir dessas valorosas contribuições metodológicas, empreendemos 

nossa apreciação das obras selecionadas para esta investigação, na 

esperança de jogar um pequeno facho de luz sobre um assunto para nós 

deveras fascinante e com enorme potencial de instigar outras pesquisas. 

Que significações imaginárias encerram a arquitetura imagética da sombra 

e da luz? O que nos revelam os instigantes jogos de luz e sombras nas 

imagens nascidas do imaginário de um artista, pintor, fotógrafo ou cineasta? 

São questões a serem trabalhadas ao longo desse empreendimento numa 

abordagem embasada nas teorias antropológicas do imaginário, sem 

esquecer, no entanto, que a leitura das obras em questão (pinturas, 

fotografias e filmes) encerra uma visada pessoal do pesquisador movida por 

afetos, paixões, interesses, sentimentos que, no final das contas, são ao 

mesmo tempo fruto e alimento do seu próprio imaginário.   

As fotografias que ilustram a análise dos filmes foram copiadas dos 

próprios filmes em suporte DVD, utilizando-se de uma ferramenta do 

programa Power DVD que possibilita facilmente capturar fotogramas dos 

filmes. Tal recurso possibilitou a utilização de uma ampla possibilidade de 

escolha de imagens para a ilustração do nosso texto. As cenas dos filmes 

analisados estão gravadas nos três DVDs que acompanham este trabalho. 

Elas se encontram organizadas em pastas identificadas pelo nome do filme 

que, por sua vez, abrigam as cenas ordenadas na seqüência em que 

aparecem na tese e com a localização do capítulo do DVD original de onde 

foram copiadas. Por exemplo: “Fausto Cena 01 cap 2” se refere ao filme 

Fausto e à primeira cena analisada, e que se encontra no capítulo 2 do DVD 

original.  Para a gravação das cenas na extensão necessária aos nossos 

propósitos, utilizamos três programas: o Power DVD, o Smart Ripper e o Wind 



DVD Creator. O primeiro apresenta as cenas conforme divisão proposta na 

autoração do DVD original, o que facilitou a seleção do trecho que 

pretendíamos analisar; o segundo permite marcar o início e o final do 

fragmento desejado; e o terceiro permite sua gravação.  Desta forma, 

acrescentamos à descrição das cenas, sua visualização conforme 

originalmente criadas por seus realizadores.  

Nos apêndices, disponibilizamos uma lista das ilustrações utilizadas 

(gravuras, desenhos e fotografias) com a numeração seqüencial (que vai do 

segundo ao quarto capítulo), as legendas explicativas e a identificação da 

página onde cada imagem se encontra. Achamos pertinente reescrever e 

acrescentar, como apêndice, o argumento (ou sinopse) dos filmes 

analisados para proporcionar ao leitor uma visão global da história narrada. 

Argumento é um termo técnico do cinema que significa “resumo descritivo 

da história tal como sucede no tempo” (COMPARATO, 1995, p. 113,) sendo 

uma das etapas na elaboração de um roteiro cinematográfico. A 

visualização das cenas, sobretudo, e a leitura do argumento dos filmes 

contribuirão, acreditamos, para enriquecer significativamente as 

informações sobre as obras, como também para a fruição e compreensão 

do texto investigativo que ora propomos.  
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Luz e sombra: significações imaginárias nas representações 
imagéticas

No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia; e 
havia trevas sobre a face do abismo, mas o espírito de Deus pairava 
sobre a face das águas. Disse Deus: Haja luz. E houve luz. Viu Deus que a 
luz era boa; e fez a separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou à 
luz dia, e às trevas noite (...)1

2.1. Luz e sombra na teoria antropológica do imaginário 

Da escuridão do útero ao choque com a luz no rebento do parto, o ser 

humano vai vivenciar, a partir de então, experiências cotidianas com luzes e 

sombras que vão pontuar toda sua existência cotidiana, determinando sua 

forma de sentir e ver o mundo ao seu redor. A vivência do homem com a luz 

(ou sua ausência) é ancestral. Essa experiência de tempos imemoriais tem 

marcado o inconsciente coletivo engendrando imagens arquetípicas, 

sensibilidades e formas de apreensão e compreensão do real. O Sol, fonte de 

luz primordial, tem fascinado a humanidade em todo tempo e lugar e, como 

observa Christinger (1973, p. 22), se o astro não tem suscitado constantemente 

sentimentos de ordem espiritual, tem provocado curiosidade e reflexão. “Antes 

da escrita, antes da história, monumentos, objetos, gravuras feitas nas rochas 

em numerosos países do Velho e Novo Mundo testemunham as reações do 

homem face ao Sol.”  

A inserção do homem e sua ação no mundo são construídas em grande 

parte pelo simbólico, condição primeira da articulação da espécie com o seu 

meio ambiente natural e o social. Reside aí a importância das representações 

1Gênesis, cap. 1º, vers.  de 1 a 5.
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imaginárias, formas de expressão materializadas (linguagem verbal, expressões 

artísticas, instituições, etc.) do imaginário social, com e através das quais os 

sujeitos se relacionam entre si e com o meio natural que o circunda. É através 

das representações que o sujeito social expressa sua visão de mundo, explica 

suas origens, expõe suas crenças religiosas, justifica a estratificação social, as 

relações de poder, a hierarquia familiar e social; estrutura o sistema de 

parentesco, legitima as relações (desiguais) de gênero, enfim, organiza suas 

ações no processo de estruturação da vida político-econômico-social do grupo 

no qual se encontra inserido. Eliade (1991, p. 05) chama atenção para essa 

“redescoberta do simbolismo” que se configurou como uma “reação contra o 

racionalismo, o positivismo e o cientismo do século XIX e já basta para 

caracterizar o segundo quarto do século XX.” Para o autor, a psicanálise trouxe 

uma grande contribuição para colocar na ordem do dia conceitos como 

“imagem”, “símbolo” e “simbolismo” e nota que após a Primeira Guerra 

Mundial, as pesquisas no âmbito das artes plásticas, literatura e poesia deram 

ênfase ao “símbolo como modo autônomo de conhecimento.” Além do 

surrealismo, um dos movimentos de vanguarda desse período, enfatizado pelo 

autor, apontamos o expressionismo, sobretudo o que esteve em voga na 

Alemanha, que traz o simbolismo para as diversas modalidades de 

representação artística, inclusive o cinema. A presença marcante do símbolo 

como elemento de cognição no século XX, segundo Eliade, se constitui numa 

retomada de uma tendência presente até o século XVIII na Europa pré-

positivista. 

Os sonhos, as fantasias e as crenças religiosas vão colocar à disposição 

da psicanálise, criada por Sigmund Freud no final do século XIX, vasto material 

simbólico para a compreensão da psique humana. Carl Gustav Jung, discípulo 

de Freud, vai introduzir na psicanálise o conceito de inconsciente coletivo como 

depositário de experiências milenares da humanidade expressas nas imagens 

arquetípicas presentes nos sonhos, nas narrativas míticas e nas representações 
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em geral, que vão determinar a nossa experiência. Para Jung (2000, p. 61), no 

âmbito do indivíduo, “a consciência se orienta em relação à experiência” de 

quatro formas as quais nomeou de “tipos funcionais” e que exercem o papel de 

“bússola da psique”. São: a sensação, o pensamento, o sentimento e a 

intuição. A estes tipos principais Jung acrescenta muitos outros, tais como a 

imaginação, a memória, a força de vontade, o temperamento, etc., que 

considera úteis para a explicação das reações humanas nas relações sociais. 

Para Jung, a sensação nos faz consciente da existência de algo dado; o 

pensamento cumpre a função de nos mostrar o que é essa coisa; o sentimento 

nos habilita a um “julgamento de valores”, uma apreciação do objeto; e a 

intuição nos indica sua direção, origem e destino. A ambigüidade do termo 

“sentimento” é esclarecida pelo próprio Jung que o utiliza no sentido de 

“pensar”, com uma “função racional”, “organizadora”. Assim, entendemos que 

o indivíduo apreende (e constrói) uma determinada realidade que se 

apresenta aos sentidos.  

Entre os tipos apresentados acima por Jung, nesta ação da consciência 

sobre a realidade, nos interessam particularmente a imaginação e a memória 

porque estão proximamente conectados com o conceito de arquétipos 

trabalhados pelo autor. De forma simplificada, Jung define arquétipos como 

aqueles conteúdos inconscientes da psique humana que no homem moderno 

têm grandes semelhanças com aqueles do homem primitivo. Ao trabalhar os 

sonhos, Jung retoma o conceito de Freud de “resíduos arcaicos”, renomeando-

os de “arquétipos” ou “imagens primordiais”, para aquelas imagens alheias à 

vivência pessoal do sonhador, mas que surgem nos seus sonhos de forma 

obsessiva e com forte carga psico-emocional.  

Fazendo uma analogia entre a evolução anatômica do corpo humano 

que hodiernamente apresenta traços do corpo do homem primitivo, e a 

trajetória evolutiva da mente humana, Jung afirma que essa psique, 

“infinitamente antiga, é a base da nossa mente” que mantêm essas imagens 
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“primevas” ou “primordiais” herdadas. A herança aqui a que se refere Jung não 

diz respeito às representações conscientes, que são a expressão de “imagens 

ou motivos mitológicos conscientes”. É no inconsciente que estariam alojadas 

essas “imagens coletivas” que estruturam os mitos. Com mais precisão, Jung 

define o arquétipo como “uma tendência do ser humano para formar estas 

mesmas representações de um motivo - representações que podem ter 

inúmeras variações de detalhes - sem perder a sua configuração original” 

(2000, p. 67). 

As pesquisas de K. Lorenz, N. Tinbergen e K. von Friesch (citado por 

DURAND, 2001, p. 44-46) sobre o comportamento animal e humano assinalam a 

aproximação do “mecanismo inato de desencadeamento” de reações 

comportamentais com os  “arquétipos junguianos” e os “esquemas 

arquetípicos” que também foram verificados em animais vertebrados inferiores 

como os gansos selvagens, o lagarto verde e o peixinho carapau macho. 

Fundamentando-se em estudos da Psicofisiologia, Durand enfatiza a existência 

do “imperialismo da re-presentação” e dos esquemas imaginários “que são 

diretrizes dos gestos e das atitudes específicas nos comportamentos dos 

animais.” O autor nos surpreende com a informação de que o imaginário não é 

um privilégio dos seres pensantes: “se no mundo das vértebras inferiores não há 

<articulações simbólicas> complexas, há, pelo menos, <ligações simbólicas> 

inatas e rudimentares que formam a base de um universo imaginário 

regularizador dos comportamentos vitais da espécie.” Trata-se das “imagens 

stimuli” desencadeadoras dos três grandes reflexos ou gestos dominantes 

(postural, digestivo, copulativo) que serão evocados ao longo desta 

abordagem. 

As “imagens stimuli” são possíveis graças à existência de “ligações 

simbólicas” (que no ser humano só se dá a partir dos dezoitos meses) e das 

“articulações simbólicas” (processo mais complexo, cuja ocorrência, na 

espécie humana, se registra por volta dos quatro ou cinco anos após o 
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nascimento). Como a formação cerebral humana é muito lenta (sete anos são 

necessários para a sua conformação anatômica completa), P. Chauchard 

(citado por DURAND, 2001, p. 45) enfatiza a importância do meio ambiente, em 

particular o social, na aprendizagem. A que Durand acrescenta: “A 

conseqüência desta neotenia lenta é dupla: não apenas requer a educação 

dos <sistemas> da simbolização, como faz com que esta educação, 

dependendo das culturas e até dos momentos culturais de uma mesma cultura, 

seja muito variável” (2001, p. 46). 

Portanto, reforçando o que defende Jung sobre as variações das 

representações - elas diferem de uma cultura a outra e dentro de uma mesma 

cultura em contextos diferentes  -, a configuração original das representações 

seria uma espécie de matriz, uma base arquetípica milenária, inata e coletiva 

da psique humana que ainda alimenta as representações sociais nos nossos 

dias, isto é, os arquétipos, ou “imagens primordiais”, que considera o 

equivalente aos “resíduos arcaicos” de Freud. São imagens surgidas do mais 

profundo do inconsciente, que não podem ser explicadas pela vivência 

pessoal do sonhador; são “formas mentais primitivas e inatas”, frutos de uma 

“herança do espírito humano” (2000, p. 67). Fortemente arraigados na psique 

humana, para Eliade, “o símbolo, o mito, a imagem pertencem à substância da 

vida espiritual, que podemos camuflá-los, mutilá-los, degradá-los, mas que 

jamais poderemos extirpá-los” (1991, p. 07).  

O simbólico é a via, incontornável, por meio da qual se dá a inserção do 

homem na cultura; é a capacidade de simbolizar que delimita a fronteira entre 

o ser e o não ser humano. Jung faz a diferenciação entre símbolos naturais,

aqueles “derivados dos conteúdos inconscientes da psique e, portanto, 

representam um número imenso de variações das imagens arquetípicas 

essenciais”, e símbolos culturais, “aqueles que foram empregados para 

expressar <verdades eternas> e que ainda são utilizados em muitas religiões” 

(2000, p. 93). Por guardar muito de sua numinosidade ou energia psíquica 
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original, os símbolos culturais são fortes desencadeadores de emoções. Dessa 

forma, a imagem dissociada da emoção, segundo Jung, 

(...) equivale a uma descrição de pouca conseqüência. Mas 
quando carregada de emoção a imagem ganha numinosidade 
(ou energia psíquica) e torna-se dinâmica, acarretando 
conseqüências várias. (...) São porções da própria vida -
imagens integralmente ligadas ao indivíduo através de uma 
verdadeira ponte de emoções. Por isso é impossível dar a 
qualquer arquétipo uma interpretação arbitrária (ou universal) 
(2000, p. 96). 

A dinamicidade de uma imagem numinosa sugerida por Jung, nos 

remete à “mobilidade das imagens” proposta por Bachelard para quem a 

imaginação não é a faculdade de formar imagens, mas de “deformar as 

imagens fornecidas pela percepção, é sobretudo a faculdade de libertar-se 

das imagens primeiras, de mudar as imagens. Se não há mudança de imagens, 

união inesperada das imagens, não há imaginação, não há ação imaginante”

(1990, p. 01, grifos do autor).  É nesta perspectiva que Bachelard trabalha o 

conceito de imaginário, associando-o mais estreitamente à imaginação ao 

afirmar que  

O vocabulário fundamental que corresponde à imaginação não 
é imagem, mas imaginário. (...) Graças ao imaginário a 
imaginação é essencialmente aberta, evasiva. (...) uma imagem 
que abandona seu princípio imaginário e se fixa numa forma 
definitiva assume pouco a pouco as características da 
percepção presente. Em vez de nos fazer sonhar e falar, ela não 
tarda a nos fazer agir. Noutras palavras, uma imagem estável e 
acabada corta as asas à imaginação. (...) o imaginário cria 
imagens, mas apresenta-se como algo além de suas imagens, é 
sempre um pouco mais que suas imagens (1990, p. 02; grifos do 
autor). 

Numa perspectiva, digamos, mais concreta, no sentido de fazer agir, os 

“sistemas simbólicos” (língua, arte, religião, mitos, etc.) são instrumentos de 

conhecimento e comunicação. No entender de Bourdieu, 
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o poder simbólico é um poder de construção da realidade que 
tende a estabelecer uma ordem gnoseológica (...) de constituir o 
dado pela enunciação, de fazer ver e fazer crer, de confirmar ou 
de transformar a visão do mundo e, deste modo, a ação sobre o 
mundo, portanto o mundo (BOURDIEU, 2004, p. 9-14, grifo do 
autor). 

Se a inserção do homem na cultura é a sua imersão no mundo dos 

símbolos e suas significações, no ato comunicativo e no agir no seu meio natural 

e social, essa relação com a realidade, cuja instituição e organização têm a 

sua co-participação, dá-se pelas imagens, pelos símbolos, pela imaginação e 

pelo imaginário e suas representações. Pois como diz Bachelard, “a 

imaginação é dinamismo organizador, e esse dinamismo é fator de 

homogeneidade na representação” (citado por DURAND, 2002, p. 30). Insistindo 

ainda no caráter revelador do símbolo, Eliade afirma sua preponderância sobre 

outras formas de cognição: 

O símbolo revela certos aspectos da realidade - os mais 
profundos - que desafiam qualquer outro meio de 
conhecimento.  As imagens, os símbolos e os mitos não são 
criações irresponsáveis da psique; elas respondem a uma 
necessidade e preenchem uma função: revelar as mais secretas 
modalidades do ser. Por isso, seu estudo nos permite melhor 
conhecer o homem, <o homem simplesmente>, aquele que 
ainda não se compôs com as condições da história. Cada ser 
histórico traz em si uma grande parte da humanidade anterior à 
História (1991, p. 08-9; grifo nosso). 

A organização da realidade pelo ato cognitivo é uma via de mão dupla: 

há um investimento do psiquismo humano com seus níveis consciente e 

inconsciente sobre o real, e este real, por sua vez, é determinante na forma 

como os sentidos o apreendem. São as “intimações objetivas” postuladas por 

Durand na sua tese sobre a gênese recíproca e no que denominou de trajeto 

antropológico, essa “incessante troca que existe ao nível do imaginário entre as 
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pulsões subjetivas e assimiladoras e as intimações objetivas que emanam do 

meio cósmico e social” (2002, p. 41). 

Os símbolos são para Durand mais que pura convenção e por isso não os 

vê sob o manto da semiologia, porque dotados de uma semântica especial. 

Segundo ele, o símbolo “possui algo mais que um sentido artificialmente dado e 

detém um essencial e espontâneo poder de repercussão” (2002, p. 31). 

Repercussão aqui, acreditamos, no sentido atribuído por Bachelard de atingir as 

profundezas do psiquismo, reanimando-o, fazendo-nos “experimentar 

ressonâncias, repercussões sentimentai”s (2003, p. 07, grifos nossos).  Esse algo 

mais que Durand constata nas imagens simbólicas e que o faz alijar o símbolo 

do âmbito da semiologia, é o fato dessas imagens não possuírem o status de 

signo (de um “sinal contingente de um significado”), “mas sim conterem 

materialmente, de algum modo, o seu sentido.” (2002, p. 59). Sentido este que 

não deve, segundo o autor, “ser procurado fora da significação imaginária” 

(2002, p. 29). É numa perspectiva simbólica que Durand aborda o “semantismo 

do imaginário e da imaginação”.  

O símbolo estaria naquela categoria de signo alegórico que remete a 

uma realidade significada, dificilmente apresentável, e cuja expressão 

raramente se dá de forma simples. A outra categoria, a dos signos arbitrários, 

remete a uma realidade quando não presente, sempre representável. Menos 

sujeito ao arbitrário e à convenção, e por isso, “inadequado por excelência”, o 

símbolo é “a recondução do sensível, do figurado, ao significado; mas, além 

disso, pela própria natureza do significado, é inacessível, é epifania, ou seja, 

aparição do indizível, pelo e no significante” Durand (1988: 14, grifo do autor).  

Essa inadequação do signo simbólico é compensada pelo seu poder de 

repetição que, segundo o autor, antes de ser tautológica, é aperfeiçoadora. 

Essa redundância se dá, por exemplo, num conjunto de imagens simbólicas, 

símbolos rituais, conjunto de parábolas evangélicas, etc., sobre um mesmo 
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tema, onde os símbolos se esclarecem entre si, potencializando o seu 

simbolismo. 

Oportunas para nossa investigação são essas observações de Paul 

Ricoeur (citado por Durand, 1988) a respeito do símbolo, a que atribui ser, 

simultaneamente cósmico, onírico e poético. O símbolo é cósmico porque vem 

do universo visível que nos cerca, a matéria-prima para sua figuração; onírico 

porque é parte dos sonhos, fantasias e lembranças que conformam o nosso 

imaginário; e poético porque lança mão da linguagem concreta na sua 

articulação.  Com metade visível (o significante, que por sua condição 

abritrária é ilimitado) e metade invisível (o significado, limitado), o símbolo 

exerce um “duplo imperialismo” na imaginação simbólica: 

Tanto o imperialismo do significante que, ao se repetir, chega a 
integrar numa única figura as qualidades mais contraditórias, 
como o imperialismo do significado, que consegue transbordar 
sobre todo o universo sensível para se manifestar, repetindo 
incansavelmente o ato “epifânico”, possuem o caráter comum 
da redundância. É através do poder de repetir que o símbolo 
ultrapassa indefinidamente sua inadequação fundamental 
(DURAND, 1988, p. 17). 

Nossa investigação tem como foco a simbologia da luz e da sombra, 

elementos fundamentais na percepção das imagens, suas cores, volumes, 

textura, relevo, nitidez, brilho, contorno. O homem tem vivenciado, no decorrer 

da sua presença no mundo, unicamente com duas sortes de luz: a luz natural e 

a luz artificial, sendo a primeira produzida pelo Sol ou outro fenômeno natural 

(relâmpagos, meteoros, etc.) e a segunda por qualquer fonte luminosa 

elaborada pela mão ou engenhosidade do homem, a exemplo de uma tocha 

de fogo, uma vela, ou os raios hipnotizantes de um canhão laser. 

Cientificamente, a luz é definida como “o fluxo de unidades de massa-energia 

emitidas por uma fonte de radiação, pelo Sol ou por uma vela. As unidades de 

massa-energia, ou fótons, são excedentes de energia. A luz visível consiste 
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apenas de fótons no meio dessa cadeia de energia (...). Esses fótons de energia 

moderada são visíveis naquelas células da retina do olho que evoluíram para 

reagir a eles” (BAXANDALL, 1997, p. 17). A sombra, por sua vez, é, “uma 

deficiência local, relativa, na quantidade de luz que incide sobre uma 

superfície, e é objetiva. E, num segundo momento, é uma variação local, 

relativa, na quantidade de luz refletida da superfície para o olho” (1997, p. 18). 

Do conceito de luz e sombra apresentado por Baxandall, podemos inferir 

que a reação à luz nos seres humanos, é, fisiologicamente, diferente do que nos 

outros seres animais. A retina humana é composta de células sensíveis à luz de 

duas categorias: os cones (encarregados de decodificarem as cores) e os 

bastonetes (que reconhecem a intensidade da luz que chega ao olho). Mas 

não é do ponto de vista fisiológico, e sim psicológico que a reação humana à 

luz desempenha maior interesse para a presente abordagem. A luz solar, com 

suas características, propriedades, variações, movimentos, etc., tem 

repercutido fortemente na relação do homem com seu meio ambiente. São 

vivências primordiais (arquetípicas, na concepção junguiana) que se 

cristalizaram no imaginário social, traduzidos em sentimentos e emoções 

diversos e opostos. Porque, com a claridade vem a sombra e essa alternância 

entre luz e breu, dia e noite, constitui o movimento cósmico que mais tem 

engendrado percepções geradoras de sentimentos de medo, pavor, incerteza, 

alegria, esperança, nascimento e morte no imaginário social. 

A percepção humana é o proveito de um longo aprendizado através das 

vivências do homem com a natureza, bem como da sua relação com o meio 

social, com a luz solar sendo um grande determinante na estruturação de seu 

psiquismo. Essa relação é ancestral. O Sol, com seu calor, seus movimentos 

(ascendentes e descendentes), com sua presença e sua ausência ao longo dos 

dias e noites, nas diferentes estações, com suas características particulares 

(angulação, intensidade, temperatura de cor, etc.), nas mais distintas regiões 

do planeta foi, talvez, o primeiro deus a quem o homem dedicou sua 
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reverência. Não é fortuita a presença do astro nas primeiras representações 

pictóricas inscritas nas cavernas, como uma primeira contribuição para o 

imaginário da luz nas artes.  

O imaginário, é preciso se lembrar, é posto em movimento por um 
impulso que se cristaliza num desejo, ele se exprime por uma 
linguagem e se apóia no manifesto, no mundo que percebemos. 
No caso do Sol que, na qualidade de astro, está “no mundo”, 
nosso espírito vai imaginar uma linguagem que permita de se 
referir a uma norma; esta linguagem ou este código se exprime 
através de símbolos, de mitos e de ritos (CHRISTINGER: 1973, p. 21). 

A arquetipologia elaborada por Gilbert Durand em As Estruturas 

Antropológicas do Imaginário nos interessa especialmente porque se aprofunda 

no que o autor denominou de “as grandes categorias vitais da representação” 

no seu minucioso inventário para a classificação dos símbolos. Durand (2002) 

credita a Desoille a associação entre as “imagens motrizes” e os modos de 

representação visual e verbal, tomando emprestado de Betcherev e sua 

reflexologia o princípio da sua classificação e o conceito de “gestos 

dominantes”. No seu “método de convergência”, Durand constata a existência 

de uma série ou conjunto de imagens, que por sua semelhança ou, como 

prefere, “homologia” ao invés de “analogia”, podem ser agrupadas por essas 

similitudes ou “isomorfismo semântico”. A esse “conjunto de imagens e relações 

de imagens que constitui o capital pensado do homo sapiens”, e que se nos 

apresenta “como o grande denominador fundamental onde se vêm encontrar 

todas as criações do pensamento humano”, Durand (2002, p. 18) nomeia de 

Imaginário. E o que ele denomina de “complexos de cultura”, surge da 

convergência entre a pulsão individual (o “natural psicológico”) e sua ação no 

meio natural e social, sendo o imaginário não “mais que esse trajeto 

[antropológico] no qual a representação do objeto se deixa assimilar e modelar 

pelos imperativos pulsionais do sujeito” (2002, p. 41).  
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Os gestos dominantes ou reflexos primordiais, tidos pelo autor, como “um 

princípio de organização”, “uma estrutura sensório-motora”, são, a saber: a 

dominante de “posição” (verticalidade e horizontalidade), a dominante de 

“nutrição” ou “digestiva” e a dominante “copulatória” ou “sexual”. Durand 

estabelece uma ligação entre estes fenômenos sensório-motores e a 

convergência dos grandes símbolos instituintes da vida social. Sua tese é a de 

que “existe uma estreita concomitância entre os gestos do corpo, os centros 

nervosos e as representações simbólicas” (2002, p. 51).  

A perpetuação das grandes imagens milenárias nas representações 

sociais só é possível pela concordância entre natureza (psique humana) e 

ambiente cultural. É esse “acordo entre as pulsões reflexas do sujeito e o seu 

meio que enraíza de maneira tão imperativa as grandes imagens na 

representação...” (2002, p. 52). Para Durand, as dominantes reflexas se inclinam 

a um “condicionamento cultural”, condicionamento cuja orientação é dada 

pela própria finalidade dessas dominantes. O ambiente cultural é também fator 

de criação e difusão de certos mitos e símbolos que, na concepção de Eliade 

(1991, p. 30), “não são descobertas espontâneas do homem arcaico, mas 

criação de um complexo cultural bem delimitado, elaborado e veiculado por 

certas sociedades humanas. Tais criações foram difundidas muito longe do seu 

núcleo original e foram assimiladas por povos e sociedades que, de outra 

forma, não as teria conhecido.”  

 As constelações de imagens agrupadas nos Regimes Diurno e Noturno 

da imagem e suas significações imaginárias, inventariadas por Durand, darão 

suporte a este trabalho na sua fundamentação teórica e na análise das obras 

(pintura, fotografia e cinema) sobre as quais focaremos nosso olhar. Em resumo, 

é desta forma que Durand nos apresenta sua classificação estrutural de 

fenomenologia da imaginação e do imaginário: a partir dos três reflexos 

primordiais ou gestos dominantes (postural, digestivo e copulativo) estrutura-se 

uma mesma quantidade de grupos de esquemas (esquemas verticalizantes, 
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esquemas da descida e da interioridade, e esquemas rítmicos). Essa tripartição, 

por sua vez, vai se agrupar em dois regimes, o Regime Diurno e o Regime 

Noturno da imagem. 

Como se dá a construção dessas grandes imagens na representação? 

Durand toma emprestado de Piaget o conceito de “esquemas afetivos”, que 

seriam as relações do indivíduo com o seu meio humano primordial, 

funcionando como categorias cognitivas; e pensa o esquema como 

constituindo a “factividade e não a substantividade do imaginário” (“símbolo 

funcional” em Piaget e “símbolo motor” em Bachelard). Os esquemas são 

“trajetos encarnados em representações concretas precisas.” É o esquema, 

segundo o autor, que faz a conexão entre as dominantes reflexas e as 

representações, formando o que ele denomina de “esqueleto dinâmico” ou 

“esboço funcional da imaginação”. E são “os gestos diferenciados em 

esquemas” que “vão determinar, em contato com o ambiente natural e social, 

os grandes arquétipos” (2002, p. 60). 

Interessam-nos, particularmente, os esquemas da ascensão (ou 

verticalizantes), por sua associação com o dia e a luz (Regime Diurno), e o 

esquema da descida ou da queda (catamórfico) agregador dos arquétipos da 

noite e das trevas (Regime Noturno).  O papel da estrutura, segundo Durand, é 

o de “protocolo motivador para todo um agrupamento de imagens e 

suscetível, ela própria, de se agrupar numa estrutura mais geral a que 

chamaremos Regime” (2002, p. 64). Aos gestos diferenciados em esquemas 

correspondem os arquétipos, que são formas concretas dos esquemas e têm 

existência universal e perene. É essa universalidade e falta de ambivalência 

que, segundo o autor, diferencia o arquétipo do símbolo. Enquanto a roda, 

exemplifica, é o arquétipo unívoco do esquema cíclico, a serpente é o símbolo 

(polivalente) do ciclo.  

Daremos ênfase, em nossa abordagem aos símbolos e arquétipos do 

Regime Diurno da Imagem que correspondem aos esquemas ascensionais e 



LUZ E SOMBRA: SIGNIFICAÇÕES IMAGINÁRIAS 43

diairéticos (relacionados à divisão e à purificação). Como o Regime Diurno 

opera essencialmente com a antítese, os símbolos da noite (nictomórficos), das 

trevas, e os respectivos sentimentos a eles associados, serão o contraponto 

para a nossa análise da presença do embate sombra-luz nas representações 

imagéticas e suas significações imaginárias. Como os símbolos nictomórficos, a 

simbologia catamórfica - e as idéias e emoções que lhes correspondem - têm 

valores antitéticos à simbologia do Regime Diurno. Os símbolos teriomórficos, 

sempre que estiverem correlacionados a representações nefastas e noturnas, 

serão evocados para corroborar nos propósitos de nossa investigação. Por sua 

“universalidade” e “banalidade”, “são as imagens animais as mais freqüentes e 

mais comuns. Podemos dizer que nada nos é mais familiar, desde a infância, 

que as representações animais.” (...) O bestiário parece, portanto, solidamente 

instalado na língua, na mentalidade coletiva e na fantasia individual” (2002, p. 

69). 

Os sentidos da simbologia teriomórfica, nictomórfica e catamórfica são 

vividos negativamente pelo Regime Diurno da Imagem, por impregnar 

profundamente o imaginário com os significados maléficos e destruidores do 

tempo. O Regime Noturno vai, por sua vez, buscar inverter a significação 

negativa que o Regime Diurno lhe atribui, buscando eufemizar os valores 

negativos da noite e das trevas e das imagens angustiantes das faces do 

tempo.  Por enquanto, apontaremos nosso foco para a significação imaginária 

da luz, em estreita isomorfia com os esquemas ascensionais e diairéticos, e da 

sua negação, a sombra, com os significados antitéticos que o Regime Diurno 

lhe confere.

Trataremos aqui apenas da necessidade da luz natural para o equilíbrio 

emocional e psíquico do ser humano, tocando nas questões de ordem 

fisiológica, sempre que se fizerem necessárias para explicar e embasar questões 

outras na ordem do psicológico. A imprescindibilidade da luz solar, na geração 

e manutenção da vida animal, engendra um simbolismo tão forte que na sua 
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ausência, do ponto de vista psíquico, o homem nada é, como expõe Alekan 

nesta passagem acerca da influência da luz solar sobre a interioridade do 

homem:  

Ora, não somente o breu suprime o homem do universo, já que 
ele não pode percebê-lo, mas ele o paralisa, ação alguma sendo 
mais possível num universo de não-luz. Neste mesmo universo 
obscuro, nenhuma imagem pode se memorizar, com a 
percepção visual não mais se exercendo. O que existe então de 
mais próximo deste nada do que a morte, o homem não 
podendo nem perceber, nem se mover, nem emitir, nem 
receber? (ALEKAN, 1979, p. 14). 

Com essa relação objetiva e subjetiva com a luz, o homem construiu todo 

um imaginário de luz e sombra a partir de suas relações cotidianas com a sua 

presença e, igualmente, com a sua ausência. Dessas vivências milenares, o 

homem atribuiu à luz e à não-luz (a escuridão) significações simbólicas 

universais. Face à passagem do dia, com sua claridade apaziguadora, para as 

incertezas das trevas, com a chegada da noite, a percepção física dessa 

transição, como bem observou Alekan (1979, p. 47) “se faz acompanhar de um 

ressurgimento de experiências primitivas da memória, que associa o noturno a 

temores ancestrais.” A presença (e ausência) do Sol na existência humana 

engendrou um imaginário que se enraizou em todas as esferas da vida social e 

espiritual. 

O Sol e o culto do Sol tiveram, nos tempos ancestrais, uma 
influência tão preponderante que um bom número de expressões 
religiosas ou culturais das quais a gente esqueceu a origem, 
poderiam estar aqui relacionadas: as tradições populares dos 
tempos presentes - em particular os contos, as lendas, as 
crenças,  os cantos, tinham um valor mítico e, graças a eles, seria 
possível reconstruir os mitos perdidos do passado (RÖHRICH, 1973, 
p. 83).  
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Os pintores, a partir do Renascimento, vão representar plasticamente a 

antinomia claro-escuro, com fortes impactos emocionais no espectador. Na 

representação artística das luzes e das sombras, e sua repercussão na psique 

humana, foram as artes plásticas que coligiu a maior tradição em obras ao 

longo dos séculos, restando à fotografia e ao cinema uma parte desse legado 

no nosso imaginário.  

Durand (2001, p. 41) observa que “todo pensamento humano é uma re-

presentação, isto é, passa por articulações simbólicas. (...) e que “no homem 

não há uma solução de continuidade entre o <imaginário> e o <simbólico>. Por 

conseqüência, o imaginário constitui o conector obrigatório pelo qual se forma 

qualquer percepção humana”. Essa afirmação nos esclarece a ponte entre 

imaginário e simbólico e reafirma a convicção de que as percepções são 

permeadas de “filtros” que vão dos mais naturais (como os condicionamentos 

físicos e geográficos) aos mais ideológicos (os valores culturais, de um modo 

geral). 

A luz solar, com seu calor, não atinge apenas o sentido da visão, mas 

também o tato. “O olhar e o tato são fenômenos que se equivalem: na idéia de 

corpo como totalidade aberta, o olhar é também palpação da mesma 

maneira que o tangível é, de direito, um visível (NOVAES, 2003, p. 113). As 

sensações apreendidas por esses dois sentidos vão se interligar como “um todo 

indissolúvel na memória”, como bem observou Alekan ao abordar a 

comunicação de informações através de uma obra de arte, quer seja uma 

pintura, uma fotografia ou uma imagem cinematográfica. A obra de arte 

“desperta rememoração das impressões recebidas, com as impressões visuais 

engendrando imediatamente as táteis. Os tons quentes ou frios não são nada 

mais que as transposições coloridas das impressões fisiológicas” (1979, p. 45). 

Essa rememoração a que se refere Alekan nos remete aos fenômenos de 

repercussão e ressonância que nos apresenta Bachelard em sua obra A Poética 
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do Espaço ao tratar da comunicabilidade de uma obra de arte. “As 

ressonâncias dispersam-se nos diferentes planos de nossa vida no mundo; a 

repercussão convida-nos a um aprofundamento da nossa própria existência. 

(...) A repercussão opera uma inversão do ser. Parece que o ser do poeta é o 

nosso ser. (...) É depois da repercussão que podemos experimentar 

ressonâncias, repercussões sentimentais, recordações do nosso passado” (2003, 

p. 7). 

Bachelard se refere, no entanto, a imagens inteiramente novas 

estimuladas pela linguagem da poesia, afirmando que “a relação entre uma 

imagem poética nova e um arquétipo adormecido no fundo do inconsciente 

(...) não é propriamente causal. A imagem poética não está sujeita ao impulso. 

Não é um eco de um passado” (2003, p. 02). Ao contrário da imagem poética, 

os impulsos fisiológicos despertam as imagens arquetípicas adormecidas nas 

profundezas do inconsciente, como vimos acima, devido à nossa capacidade 

de representar. Mas para Bachelard é o oposto: é a imagem nova que vai 

ressoar no passado longínquo.  

O conceito de ressonância será tratado aqui no sentido do despertar de 

imagens arquetípicas que repousam no inconsciente, a partir da percepção de 

imagens representadas num determinado suporte, seja a tela de uma pintura, 

uma fotografia impressa num papel, na tela de um computador ou numa tela 

cinematográfica.  São imagens que despertam emoções, sensações, 

sentimentos claros ou difusos, rememorações de algo já visto ou sentido, 

acionando o processo de representação mental de imagens primevas. São 

imagens universais ou “transtemporais”, como denominou Eliade. Estamos 

tratando de duas sortes de imagens: as imagens materializadas em um suporte 

físico e dadas à percepção, e as imagens mentais inteiramente novas, aqui no 

sentido bachelardiano, produto do “par repercussão-ressonância” da leitura de 

um texto poético, por exemplo, ou da capacidade imaginante do homem cujo 

inconsciente se constitui numa fonte inesgotável de imagens.   
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Os sonhos, os devaneios, as imagens de suas nostalgias, de seus 
desejos, de seus entusiasmos etc., tantas forças que projetam o 
ser humano historicamente condicionado em um mundo espiritual 
infinitamente mais rico que o mundo fechado do seu <momento 
histórico> (ELIADE, 1991, p. 09). 

Eliade não negligencia a riqueza polissêmica dessas “Imagens” e do uso 

que o espírito faz delas para captar “a realidade profunda das coisas”, 

postulando que seu potencial revelador se dá numa tradução que considere 

suas múltiplas valências. 

É então a Imagem em si, enquanto conjunto de significações, 
que é verdadeira, e não uma única das suas significações ou um
único dos seus inúmeros planos de referências. Traduzir uma 
Imagem na sua terminologia concreta, reduzindo-a a um único 
dos seus planos referenciais, é pior que mutilá-la, anulá-la como 
instrumento de conhecimento (ELIADE, 1991, p. 11-12; grifos do 
autor). 

Nossa abordagem é a das imagens no domínio da linguagem não-verbal 

que, por sua vez, são a materialização de imagens imaginadas (mentais) por 

um artista, impregnado em sua existência por imagens arquetípicas primordiais 

e imagens materiais dadas à sua percepção visual do mundo em seu entorno. 

São as imagens vivenciadas nas telas pictóricas, nos afrescos, nas iluminuras, 

nas gravuras, na fotografia e no cinema. Estas, por sua vez, estão carregadas 

da subjetividade de seus autores e de seus mundos imaginários. Pois, para o 

historiador das religiões, “a mais pálida das existências está repleta de símbolos, 

o homem mais <realista> vive de imagens” (1991, p. 12) 

No movimento evolutivo das artes plásticas, a representação artística da 

luz do Sol, a partir do desenho, da pintura, do relevo, da gravura, etc., veio a ser 

uma verdadeira obsessão dos pintores.  Na arte egípcia do “Novo Reino”, nome 
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com que ficou conhecido o período do reinado de Amenófis IV, por exemplo, o 

Sol é deus. Acreditando num único e supremo deus, Aton, ele o fez representar 

num relevo em altar de pedra calcária (1345 a.C.) por um Sol em forma de 

disco cujos raios dourados estendiam uma mão, cada um abençoando a ele e 

sua família (Imagem 01). Seu sucessor, Tutancâmon, mantém a representação 

do deus-Sol numa talha pintada em seu trono (1330 a.C.) e encontrada em seu 

túmulo (Imagem 02), conforme assinala Gombrich (1999).  

Imagem 01.  O sol sobre Akhnaton e Nefertiti com seus filhos num relevo em altar de pedra 
calcária, c. 1345 a. C.  

Fonte: Gombrich (1999, p. 67 )  
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Imagem 02.  A representação do sol num detalhe de talha dourada e pintada do trono   
           encontrado no túmulo de Tutancâmon e sua esposa, c. 1330 a.C. 
Fonte: Gombrich (1999, p. 69 )  
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O Sol, essa luz primeira, símbolo de entidade divina, nos regala com dois 

momentos de extrema beleza, a aurora e o crepúsculo. Esses dois momentos 

exercem forte ressonância no inconsciente coletivo. No século XIX, o orientalista 

e mitólogo alemão Max Müller (1823-1900) imaginava assim o sentimento do 

homem primitivo em relação ao comportamento aparente do Sol:

(...) o nascer do Sol era a revelação da natureza; ele despertava 
no espírito humano um sentimento de dependência, de 
impotência, de esperança, de alegria e de fé em forças 
superiores, que é a fonte de toda sabedoria e origem de todas as 
religiões (citado por CHRISTINGER, 1973, p. 21). 

O crepúsculo é o prenúncio da chegada da noite que, com suas sombras 

incomensuráveis, desperta no homem sentimentos primitivos de angústia, de 

medo do desconhecido, do breu que gera seres incógnitos, perigos 

insondáveis, incerteza de um amanhecer. Essa sensação física provocada pela 

ausência de luz é acompanhada de repercussões psíquicas. A sombra apaga o 

volume, os contornos, as cores dos objetos. Na escuridão, o homem não tem 

mais a sensação de controle da natureza, que lhe escapa.  

O medo primitivo das trevas redundou na elaboração de todo um 

imaginário, que coloca em oposição luz e sombra, de onde os pintores 

souberam muito bem tirar proveito plástico na composição de seus quadros. 

Essas obras, por seu turno, foram geradoras de um imaginário artístico que num 

fluxo circular volta a repercutir no inconsciente coletivo. A referência à luz e à 

sombra está também presente na literatura, nas ciências, na filosofia e na 

religião. Fala-se do “século das luzes” (o século XVIII e o iluminismo), a luz como 

sabedoria, em oposição à ignorância das trevas, a luz como uma dádiva 

celestial e sua antítese, a sombra, como expiação dos pecados. Das palavras 

às imagens mentais e aos suportes materiais (desenho, pintura, película), luz e 

treva ressoam fortemente nas profundezas do psiquismo. Como, de forma 
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oportuna, assinala Alekan (1979, p. 14), “Se o breu é associado à morte, a luz é 

associada à vida. O símbolo do preto e do branco encontra aqui sua origem e 

sua significação.” Essa luz codificada pelas tintas e pincéis, transfigurada, 

transmutada em nuanças diversas pelo talento e recursos técnicos disponíveis 

ao pintor, atinge uma dimensão metafísica. No entanto, o autor ressalta que 

a luz não é mística, por ela mesma, mas se torna pela 
transcendência que o homem inspirado lhe atribui. Ela abraça a 
forma que a vontade do artista lhe confere. Ela é a figuração de 
um pensamento filosófico ou religioso, expresso plasticamente por 
meios técnico-artísticos e do uso de símbolos (ALEKAN, 1979, p. 
21). 

O discurso filosófico, teológico e artístico sobre a luz e a sombra (o divino 

e sua negação) e sua representação nas artes plásticas foi uma dominante nos 

textos produzidos pelos teólogos a partir do Concílio de Nicéia, em 787.  E desde 

então vai continuar obsedando os pintores até por mais quatro séculos após o 

Renascimento. Ao imaginário religioso e artístico, acrescenta-se também o 

discurso técnico-científico sobre os fenômenos físicos da luz e da sombra, 

sobretudo nas investigações e na produção textual no Século do Iluminismo. Os 

pintores estiveram sempre envolvidos, direta ou indiretamente, com essas 

grandes questões que repercutiam visivelmente em suas obras. 

2.2  O discurso teológico sobre a imagem e a representação da luz e da 
sombra

A inquietação com a definição do estatuto da imagem, seu significado e 

seu papel na sociedade medieval, mobilizou um grupo de teólogos o que 

redundou numa série de tratados guiados pelas questões metafísicas e místicas 

que envolviam a percepção e representação das divindades do mundo 
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celestial. São reflexões de Pseudo-Dionísio Areopagita, João Damasceno, São 

Tomás de Aquino, São Boaventura, João Calvino, entre os mais notórios, além 

de estudiosos como o holandês Jan Meulen e o pintor e teórico Francisco 

Pacheco. Com fins de contextualização do aparecimento e a divulgação 

desses escritos, temos os decretos dos sucessivos Concílios da Igreja Romana -

a partir do Concílio de Nicéia (em 787) ao Concílio de Trento (distribuído em três 

sessões entre o período de 1545 a 1563) - que abordaram questões 

relacionadas ao papel das imagens na evangelização da população iletrada e 

a polêmica sobre o culto a imagens, uma prática disseminada fortemente na 

população européia da época, à margem (presumivelmente) dessa discussão, 

e constantemente atualizada até os nossos dias. 

Por que essa abordagem tem interesse para o presente estudo? A visão 

como modelo do saber, do conhecimento (“olhos do espírito”), está presente 

em diversos pensadores, desde Platão (427-347 a.C) a Descartes (1596-1650), 

verifica Lebrun (1988), que constata no primeiro uma marcante preocupação 

com o tema da “iluminação” associada à sabedoria, à verdade e a Deus.  Na 

tradição platônica, é a luz transcendente (divina), originária de fora do espírito 

humano, que o torna capaz de apreender seu objeto, enquanto que na 

concepção cartesiana, cabe à sabedoria humana o papel de foco luminoso. 

O pensamento medieval concernente à representação de Deus em 

signos icônicos (esculturas, afrescos, mosaicos, vitrais, iluminuras e pintura) é 

perpassado pelo conceito imaginário de luz visto que, a partir da sua 

representação verbal, carrega na sua essência o princípio divino de 

significações imaginárias de fogo, chama, claridade, fulgurância, brilho, aquilo 

que clareia, o que afasta das trevas. Deus, na sua imaterialidade é isomorfo à 

luz. O Sol e seus raios de luz representam a Sagrada e Suprema Trindade. Daí a 

obsessão dos artistas ao longo da história da arte em figurar essa luz em signos 

imagéticos.  Como ressalta Ochoa, 
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A episteme medieval estava dominada pelo anagógico, quer 
dizer, pela certeza de que tudo tem origem em Deus e que, em 
conseqüência, os objetos do mundo não são mais que diversas 
modalidades de sua presença. Tudo, para o mundo medieval, é 
signo de Deus e o que existe, objetos, imagens, etc., só tem 
sentido como a aparência de uma essência que é necessário 
encontrar (OCHOA, 1997, 08)2.

Na Idade Média, com o triunfo do Cristianismo sobre o paganismo, há um 

desvio da tendência da representação realista do mundo para o interesse nos 

mistérios divinos. A representação pictórica passa a ser predominantemente de 

temática religiosa, tendo o divino papel fundamental na teoria e prática da 

representação e sendo as obras desses artistas, ao mesmo tempo, meio de 

ascensão espiritual e comunicação com o mundo celeste. Desobrigados da 

reprodução fiel de cenas reais e da imitação subserviente da natureza, os 

artífices tinham como compromisso inabalável o de compor os símbolos 

sagrados para uma ilustração exemplar de passagens bíblicas, o que significou, 

assinala o historiador de arte Ernst H. Gombrich (1999), a abertura de um vasto 

campo de possibilidades na esfera da expressão. O imaginário, fonte 

inesgotável de símbolos e mitos, voltará a alimentar generosamente toda a 

produção artística a partir de então.  

O monopólio da Igreja de Roma sobre a fé explica essa predominância 

temática, partilhada também, sobretudo na arte dos tecelões, com 

representações de cenas da vida contemporânea e de entidades mitológicas 

que constituíam o imaginário da época. À parte o empenho fervoroso dos 

artistas medievais, os teólogos, como verifica Gombrich (1999), 

desempenhavam papel fundamental como conselheiros dos artífices e de suas 

obras, instruindo-os quanto aos detalhes das figurações dos personagens 

bíblicos, suas histórias e sua simbologia, muitas delas eram acrescidas de 

inscrições orientando sobre o entendimento dos seus significados. O cristianismo 

2 Tradução nossa. 
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será o grande difusor na Europa do pensamento simbólico e suas imagens 

arquetípicas. Imagens que sempre existiram desde as primeiras experiências 

humanas e que o judaísmo e o cristianismo herdaram de um longo passado 

religioso. Essas imagens, “bem comum da humanidade” foram sendo 

continuamente interpretadas, atualizadas e suas significações imaginárias 

amplificadas.  

Retomando as grandes figuras e simbolizações do homem 
religioso natural, o cristianismo retoma também suas virtualidades 
e seus poderes sobre a psique profunda. A dimensão mítica e 
arquetípica, por ser subordinada a partir de então a uma outra, 
não deixa, no entanto, de ser real (ELIADE, 1991, p. 160).  

A produção pictórica religiosa vai povoar o imaginário da humanidade 

no que diz respeito também às experiências individuais e coletivas na vivência 

concreta e cotidiana com a realidade da luz e das sombras, num processo de 

retroalimentação ad infinitum, naquilo que Durand (2002) denominou de trajeto 

antropológico (intimações do mundo objetivo e investimentos subjetivos do 

sujeito sobre a realidade). Se Deus é luz e possui todos os atributos a ela 

associados (imaterialidade, brilho, esplendor, claridade) sua figuração passa 

incontornavelmente pela apreensão da luz e sua representação, sobretudo 

porque a luz é o meio que possibilita a visibilidade dos seres e objetos 

simbolicamente representantes do Divino.  

Nossa sensibilidade permanece profundamente impregnada por duas 

correntes de pensamento: a filosofia grega, com o idealismo platônico, e o 

cristianismo, cujo sistema filosófico opõe o simples ao composto, o puro ao 

impuro, o material ao imaterial, o real ao ideal.  “Tais as grandes linhas da 

paisagem gravada nas nossas consciências ao longo dos séculos. De um lado, 

o baixo, a matéria, as trevas, a vida do corpo, as misturas impuras; de outro, o 
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alto, o espírito, a luz, a vida da alma, a substância pura” (MALHERBE, 1973, p. 

151)3.

A obstinação em representar a luz em todo o seu esplendor perseguiu por 

séculos os artistas plásticos (pintores, desenhistas e gravadores, em particular), 

pois, como assinala Groulier,  

tanto em vitrais e iluminuras como em afrescos e objetos litúrgicos, 
a luz emana das cores, já que ela é, segundo a maioria dos 
teóricos, uma propriedade da cor. Ela é, além disso, a expressão 
mais perfeita da divindade. Daí o caráter simbólico de cada cor, 
perceptível nas obras plásticas e nos textos místicos ou literários 
(GROULIER, 2004, p. 11-12, grifo nosso). 

As passagens a seguir, citadas por São Boaventura em O Livro das 

sentenças (escrito em 1260) e por João Calvino no seu livro Por que não é lícito 

atribuir a Deus qualquer figura visível...(de 1559) são exemplares de uma 

imagem arquetípica do Deus-luz no imaginário do homem medieval:  

(...) ao Senhor o rei Ábgar enviara um pintor para pintar e 
desenhar, com exatidão, uma imagem de Deus. Não o podendo 
o pintor, por causa dos raios cintilantes emanados de sua face, 
ele mesmo, colocando a veste sobre a face divina, teria 
reproduzido na veste a imagem de si próprio e, assim, a teria 
enviado a Ágbar, satisfazendo-lhe o desejo (SÃO BOAVENTURA, 
2004, p. 49). 

Ou mais enfaticamente, como argumenta João Calvino, um fervoroso 

ativista contra a representação imagética de Deus: “Nem Moisés, com quem 

Deus se comunicou com mais familiaridade do que com os outros, pôde vê-lo 

face a face, pois lhe foi dito que um homem mortal não era capaz [de 

suportar] tamanha claridade” (CALVINO, 2004, p. 59).  

3 Todas as citações do livro La magie du feu têm tradução nossa.
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São atribuídos a São Dionísio, Bispo de Paris (sob o pseudônimo Pseudo-

Dionísio Areopagita), os tratados “Hierarquia celeste” e “Os nomes divinos”, 

considerados uns dos mais eloqüentes e sólidos do pensamento medieval, 

através dos quais faz ardorosa argüição em defesa da figuração de entidades 

celestiais - segundo ele, análogas em tudo aos modelos terrenos - através de 

formas, figuras e “luzes materiais, ícones de outra Luz sublime” (AREOPAGITA, 

2004, p. 19). A celeuma entre idólatras e iconoclastas tem início antes mesmo 

do Concílio de Nicéia, quando o imperador bizantino Leão III, o Isaurino (716-

740) assinara o decreto coibindo o culto de imagens, em franca expansão na 

Igreja do Oriente, e onde as especulações metafísicas sobre as representações 

imagéticas estavam na ordem do dia.  

Os Ícones - imagens de santos pintadas em madeira, símbolos notáveis 

da arte bizantina - eram objeto de idolatria excessiva por parte dos fiéis que 

lhes atribuíam poderes milagrosos. A adoração aos ícones ficou proibida entre 

726 e 743 em todo o Império Bizantino, provocando a chamada “Querela das 

Imagens”, causa do rompimento com a Igreja de Roma e da perda da Itália.  É 

desse período a elaboração daquele que é considerado o mais bem 

aprimorado tratado sobre a imagem: O discurso apologético contra os que 

rejeitam as imagens sagradas (finalizado em 730), do monge cristão João 

Damasceno, que, numa clara atitude defensora da idolatria, apresenta uma 

veemente resposta à interdição do Imperador.  

Em suma, o pensamento apologético de Damasceno em defesa da 

representação icônica de Deus é o de que essa figuração não pretende 

apreender o que há de invisível e imponderável na essência do divino, mas 

somente sua manifestação tornada visível na sua encarnação entre os homens. 

Idéia que é coerente com o seu conceito de imagem como “uma semelhança 

feita a partir de um modelo com o qual e para o qual difere em algumas coisas, 

pois certamente não se identifica completamente com o arquétipo” 

(DAMASCENO, 2004, p. 32).  São Boaventura justificava a introdução das 
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imagens nos edifícios católicos - estimulada por Nicolau V (Papa entre 1447 e 

1455) como instrumento de pedagogia na difusão das idéias da Igreja - devida 

à “incultura dos simples, à tibieza dos afetos e à labilidade da memória” (2004, 

p. 48).  

Os monumentais conjuntos de esculturas que compunham os pórticos das 

catedrais góticas, atestam o êxito de tal empreendimento teleológico. 

Gombrich menciona os emblemas que acompanham essas imagens como um 

texto a mais a ser facilmente decodificado e apreendido pelos fiéis para as suas 

meditações. O autor assinala, no entanto, que os artistas góticos buscavam no 

aprimoramento da forma a eficácia do conteúdo e para eles “todos esses 

métodos e estratagemas eram tão-somente o meio para alcançar um fim, que 

consistia em narrar a história sagrada de um modo mais comovente e mais 

real” (1999, p.193). 

No entender de Durand, as artes e a consciência, desde o século XIII, não 

têm mais como fim a recondução a um sentido, com uma depreciação do 

“pensamento indireto” (do domínio do não-sensível, do inconsciente, da 

metafísica, etc.). A arte romana, com sua iconografia simbólica herdada do 

Ocidente, é ofuscada pela arte gótica, “direta”, realista, que persegue uma 

imitação da natureza.  

Enquanto o estilo romano, com menos continuidade que Bizâncio, 
conserva uma arte do ícone que repousa no princípio teofânico 
de uma angelologia, a arte gótica aparece em seu processo 
como o tipo mesmo do iconoclasmo por excesso: ele acentua a 
tal ponto o significante que desliza do ícone para a imagem 
bastante naturalista, que perde seu sentido sagrado e se torna 
simples ornamento realista, simples “objeto de arte” (DURAND, 
1988, p. 31, grifo do autor). 

As especulações que alimentaram uma significativa produção textual, a 

partir do Concílio de Nicéia, estão centradas na licicitude de se representar a 
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imagem de Deus e de Cristo sem incitar a idolatria. A imagem torna-se objeto 

de embates teológico-políticos. Para Damasceno, 

existem em Deus as imagens e os paradigmas de tudo que Dele 
um dia originar-se-á, [não obstante, adverte:] como Deus é 
incircunscrito e intangível, é impossível representá-lo por qualquer 
imagem, tanto quanto é impossível criar qualquer coisa que com 
ele se pareça - isso também a fim de que não nos prosternemos 
frente a uma criatura, a ela louvando como a Deus (2004, p. 33-
37).   

A importância da construção de igrejas e mosteiros nas aldeias medievais 

é assinalada por Gombrich (1999). O autor salienta que nessas aldeias, a Igreja, 

na maioria das vezes, era o único edifício erguido em pedra e cuja presença 

era uma referência à longa distância para os peregrinos que vagavam pela 

região. Do ponto de vista econômico, essas construções tinham também sua 

importância, pois mobilizavam um grande quinhão da população local além 

da contratação de artífices itinerantes.  Empenhada no arrebanhamento de 

novos fiéis, a Igreja investia na pesquisa e experimentos de engenharia e 

arquitetura para a construção de enormes templos que abrigassem o maior 

número de convertidos. Até então, as basílicas eram construídas com teto de 

madeira, o que não convinha para uma Igreja que pretendia impressionar pela 

pujança; além do mais o material antes utilizado favoreceu a que muitas delas 

fossem consumidas por incêndios. As catedrais de pedra agora compartilham 

com a Igreja a função de catequizar e impressionar os novos fiéis:  

Essas poderosas e quase desafiadoras montanhas de pedra 
erigidas pela Igreja em terras de camponeses e guerreiros que só 
recentemente se haviam convertido do seu modo de vida pagão 
parecem expressar a própria idéia da Igreja Militante - isto é, a 
idéia de que, aqui na Terra, é tarefa da Igreja combater as forças 
das trevas até que a hora do triunfo desponte no dia do Juízo 
Final (GOMBRICH, 1999, p. 173). 
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Ao longo da Idade Média, a Igreja Romana concedeu uma certa 

liberalidade com relação às representações em seus templos - adornados com 

obras onde deuses mitológicos conviviam lado a lado com figuras bíblicas -

sem perder de vista as especulações sobre o papel da imagem vinculado a 

uma discussão, sobre o seu estatuto, com os tratados de Dionísio, Damasceno, 

São Boaventura e São Tomás de Aquino, publicados na alta Idade Média (entre 

os séculos V e X). Para os teólogos de posição favorável à imagem como 

mediação terrena com o celestial, a exemplo das Escrituras Sagradas, a 

questão centra-se na escolha do tipo de imagem adequada à representação 

das entidades divinas. Em sua “Hierarquia Celeste”, Dionísio Areopagita postula 

o uso de signos icônicos dessemelhantes na evocação do princípio divino, 

argumentando que essas imagens seriam superiores por não manter traço 

algum com seu modelo e justifica porque são os mais apropriados para 

expressar os seres celestiais infiguráveis:  

A extrema beleza pode ser expressa pela extrema feiúra, isto é, 
de forma negativa. O caráter repelente dos símbolos mais 
<baixos> provoca inevitavelmente uma dialética da anagogia, 
pois o espírito longe de aderir a eles, é de certa maneira 
projetado em direção a seus contrários (AREOPAGITA, 2004, p. 
18).  

Se no discurso das Sagradas Escrituras, Deus é denominado de “Razão”, 

“Sabedoria”, “Substância auto-suficiente”, “Luz”, “Vida”, definições 

consideradas superiores, elas ainda assim não contemplam adequadamente a 

essência do Ser Divino, celebrado textualmente nas Escrituras como “invisível”, 

“ilimitado”, “imponderável”. Dionísio Areopagita alega que “o Princípio Divino 

que ultrapassa qualquer essência ou existência, em nada se parece com 

qualquer luz, e do qual nenhuma inteligência ou razão poderia fornecer uma 

imagem confiável” (2004, p. 23). O que dizer então das imagens materiais? 

A partir da segunda metade do século XII, idéias revolucionárias no 

campo da arquitetura, encetadas por pesquisadores no norte da França, 
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favorecem a Igreja no seu intento de impressionar os fiéis: o estilo gótico vai 

predominar na edificação das imensas catedrais de pedra e vidro, substituindo 

as pesadas e sombrias construções do período anterior, de estilo românico. Era 

o triunfo da luz divina jorrando em profusão pelas aberturas multiplicadas nos 

gigantescos vitrais coloridos para êxtase dos visitantes, que podiam agora 

vivenciar uma mostra do glorioso mundo celeste das pregações, porque, como 

sugere Gombrich, 

Essa nova visão tinha descido do céu à terra. As paredes das 
novas igrejas não eram frias nem assustavam. Eram formadas de 
vitrais polícromos que refulgiam como rubis e esmeraldas. Os 
pilares, nervuras e rendilhados despediam cintilações douradas. 
Tudo o que era pesado, terreno ou trivial fora eliminado. Os fiéis 
que se entregavam à contemplação de tanta beleza podiam 
sentir que estavam mais próximos de entender os mistérios de um 
Reino afastado do alcance da matéria (1999, p. 189). 

É, sobretudo, com a ameaça da Reforma Protestante que essa querela é 

acirrada: Calvino aprofunda os sermões de Lutero contra o uso de imagens nas 

igrejas publicando o mais radical dos tratados. Por que não é lícito atribuir a 

Deus qualquer figura visível, e por que todos os que recorrem a imagens se 

revoltam contra o verdadeiro Deus é de 1559, cinco anos antes da sua morte. 

Nele, o iconoclasta associa representações imagéticas à fraqueza da 

superstição, convocando os fiéis à adoção da máxima de que “todas e 

quantas vezes se representa Deus numa imagem, corrompe-se a sua glória com 

falsidade e mesquinhez” (2004, p. 58). E, argüindo contra os que defendem o 

uso pedagógico das imagens no ensino do Evangelho, Calvino afirma que “é 

frívolo, e até abusivo, tudo que os homens aprendem acerca de Deus por meio 

das imagens” (2004, p. 59).  

Com suas duras críticas ao que denomina de promiscuidade no âmbito 

dos cultos, entre elas a idolatria e as representações mitológicas, consideradas 

como indecentes, Calvino provoca reação por parte da Igreja, que vai 
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elaborar e fazer valer seus decretos concernentes às artes. Na terceira sessão 

do Concílio de Trento, (entre 1562-63), a Igreja Romana publica o Decreto sobre 

a invocação, a veneração e as relíquias dos santos, e sobre as imagens 

sagradas, com o escopo de, através de uma política das imagens, exercer um 

controle sobre a forma e o conteúdo das representações, combater os 

excessos de superstição, cultos e idolatrias desenfreados.  

As representações de textos sagrados em quadros deveriam 
indubitavelmente preservar o mistério e mostrar a graça, a beleza 
e o refinamento dos escolhidos pelo Espírito para desempenhar 
um papel nos assuntos celestiais.  Não deveriam trazer o mistério 
para o nível terreno, para uma série de acontecimentos vulgares, 
embora milagrosos, que poderiam ter ocorrido em qualquer dia 
da semana, entre pessoas comuns, entre a escória da sociedade 
(MANGUEL, 2001, p. 308). 

A Contra-Reforma vai liderar uma verdadeira campanha apologética a 

favor da representação imagética obedecendo às diretrizes estéticas acima 

mencionadas. Os artistas vão ser instigados a mobilizar todas as potencialidades 

da arte figurativa com fins claramente doutrinários, para fazer frente à 

iconoclastia dos seguidores da Reforma de Lutero e Calvino, como destaca 

Groulier:  

A Contra-Reforma se veria obrigada a definir uma verdadeira 
legislação das imagens, o que ocasionou modificações nos temas 
iconográficos, a recusa das licenças próprias a toda 
representação mitológica e o surgimento de novas formas de 
sensibilidade em relação às obras. A Arte pós-tridentina 
mobilizaria todos os recursos da pintura, do modelo retórico aos 
<exercícios espirituais> de Inácio de Loyola, fundados na primazia 
da imagem, instaurando assim novos modos de representação 
destinados a ser mais persuasivos e, com certeza, mais militantes 
(2004, p. 15, grifo nosso).  

O compromisso da materialização das coisas divinas em imagens torna-se 

um grande desafio com a descoberta da perspectiva nos anos de 1420, fase 
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inicial da Renascença. Até então, os pintores de ícones e iluminuras da Idade 

Média, ignorando as regras do bom desenho, desfrutavam da comodidade de 

dispor as figuras no quadro apenas a seu bel prazer, orientando-se pelo que 

julgavam ser um padrão perfeito e a melhor forma de expressar e narrar as 

histórias sagradas. Agora eles tinham de se adequar ao “novo conceito de 

fazer do quadro um espelho da realidade” e essa tarefa se apresentava mais 

árdua quando se tratava de grandes painéis em retábulos.  “Essas pinturas 

tinham que ser vistas de longe e deviam se ajustar à moldura arquitetônica, não 

só do altar mas de toda a igreja. Além disso, tinham de apresentar uma história 

sacra aos fiéis, de um modo claro e impressionante” (GOMBRICH, 1999, p. 262).  

Face a um amplo contingente da população iletrada, a arte figurativa se torna 

o mais importante meio de levar os ensinamentos das Escrituras Sagradas de 

forma imediata e eficaz. A “Igreja Militante”, como observa Gombrich, lança 

mão de todos os espaços de suas construções (pórticos, tímpanos, naves, 

abóbadas) e dos recursos visuais (esculturas, afrescos, objetos litúrgicos), que 

ornamentam os seus edifícios, para doutrinar os fiéis. Tudo isso porque “essas 

imagens perduraram no espírito das pessoas ainda mais poderosamente do 

que as palavras do sermão do pregador. (...) Todos os detalhes no interior da 

igreja são pensados com igual esmero, de modo que se ajustem ao seu 

propósito e à sua mensagem” (1999, p.177-8).   

É reconhecido entre os historiadores o papel fundamental do cristianismo 

na unificação da Europa. Eliade, em particular, enfatiza o papel ecumênico 

das imagens nesse processo. Diz o autor: 

Graças à sua cristianização, os deuses e os lugares de culto de 
toda a Europa não receberam apenas nomes comuns, mas 
reencontraram, de uma certa maneira, seus próprios arquétipos e, 
conseqüentemente, suas valências universais: (...) Todos os 
caçadores de dragão foram assimilados a S. Jorge ou a um outro 
herói cristão, todos os deuses da tempestade a Sto. Elias. (...) A 
cristianização das camadas populares da Europa fez-se 
sobretudo graças às Imagens: elas podiam ser reconhecidas em 
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todos os lugares; bastava apenas revalorizá-las, reintegrá-las e 
dar-lhes nomes novos (1991, p. 174-5). 

A arte medieval européia, informa Gombrich, desobrigada do 

compromisso da mimese da natureza e do real, trabalhou mais livremente o 

arranjo formal dos símbolos sagrados. Fortemente influenciados pela arte 

bizantina, cujo contato foi facilitado pelas Cruzadas (século XII), os artistas 

medievais gozaram de ampla liberdade artística, experimentando 

composições e cores diversas no intuito de narrar, através de figuras, passagens 

bíblicas que povoavam o imaginário da época, chegando a fazer da pintura 

uma forma de escrita por imagens, na ilustração de iluminuras e elaboração de 

vitrais e quadros.  

A representação pictórica atinge o máximo de seu perfeccionismo 

figurativo no Renascimento, momento de maior acirramento do embate entre 

os idólatras - que viam nas representações artísticas um intermédio entre o 

mundo terreno e o reino dos céus - e os iconoclastas - que defendiam a 

exclusão das imagens dos templos católicos por se constituir numa corrupção 

da glória de Deus. No conjunto, esses textos não chegaram a constituir um 

tratado sobre uma estética da representação, mas sim reflexões de ordem 

teológica. Não obstante, eles constituem importante documento para 

entendermos o imaginário da sociedade medieval acerca da luz e da sombra, 

do dia e da noite, do Bem e do Mal, do divino e do diabólico.  
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2.3  O discurso técnico-artístico sobre a representação da luz e sua antítese, a 
sombra

2.3.1 O papel da Luz e da sombra na representação imagética pictural,
 fotográfica e cinematográfica  

Vimos, no campo do imaginário, a forte repercussão da luz e da sombra 

na interioridade do homem, razão pela qual, como constata Alekan, tanto se 

tem procurado traduzir em imagens o sentido da manifestação desses 

fenômenos, arcaicamente especulados em textos apócrifos encontrados nas 

pirâmides e nas Escrituras. O domínio da luz, com fins de uma representação 

figurativa, é bem anterior à representação em perspectiva. A materialização 

simbólica da luz solar tem início na arte primitiva com figuração do Sol em 

desenhos de círculos e raios utilizando pigmentos, ou em relevos em pedra ou 

madeira, como os da arte egípcia citados anteriormente. O autor vai encontrar 

no Rigveda (X 129) uma das origens do significado, para o psiquismo humano, 

das situações de presença e ausência de luz. Nesse texto, encontramos 

também a origem da presença do halo luminoso ornando as figuras divinas ou 

sob as bênçãos divinas, nos ícones, iluminuras, vitrais e afrescos da arte 

medieval que abordaremos a seguir. A luz é a recompensa dada ao 

“justificado”, que sendo aceito pelos deuses já não é mais considerado um 

morto e se apresenta com um disco solar ornamentando a cabeça. “Este 

justificado se tornará ele mesmo <alma-luz>” (1979, p. 10). 

Na Idade Média (milênio compreendido entre os Séculos V e XV e 

alcunhado de a “Idade das Trevas”), a arte não tinha a sombra como um 

elemento a ser representado e a perspectiva estava longe de ser a grande 

descoberta, não estando, portanto, entre as inquietações dos artistas 

ocidentais. Sem o peso do uso da perspectiva, e a conseqüente figuração 



LUZ E SOMBRA: SIGNIFICAÇÕES IMAGINÁRIAS 65

fidedigna do objeto, do personagem e da cena, que passou a obsedar muitos 

mestres da arte renascentista, o artista medieval se entregava ao escopo maior 

de representar passagens bíblicas e mitológicas, tendo a mensagem clara e 

correta como ideal a alcançar.  

Pelo menos até o período entre 1302 e 1305, quando Giotto de Bondone 

(c. 1267-1337) pinta uma série imagens que narram episódios da vida de Cristo 

em afrescos numa igreja de Pádua, na Itália. Embora a descoberta e o uso da 

perspectiva pelo Ocidente estejam localizados historicamente por volta de 

1420, na fase inicial da Renascença (STRICKLAND, 1999, p. 31), as obras do 

florentino Giottto surpreendem pelo uso das sombras modelando objetos e 

criando uma impressão de profundidade numa tela plana (Imagem 03).  

É com as obras religiosas de Giotto que vamos encontrar “um verdadeiro 

modelado fundado sobre a posição solar: trata-se de uma luz suave e 

transparente, avivando as cores mas sem projetar nenhuma sombra além 

daquelas criadas sobre os personagens eles mesmos” (ALEKAN, 1979, p. 187). 

Essa tradução, em pintura, do realismo das esculturas góticas, Gombrich atribui 

à influência da arte bizantina que, na sua rigidez, preservara em seus métodos 

pictóricos, antigas conquistas da arte grega e helenística.  

Assim: 

Parece lógico que essa adesão ao estilo conservador do Oriente 
devia impedir mudanças e, de fato, elas foram postergadas por 
muito tempo. Contudo, ao aproximar-se o fim do século XIII, foi 
esse sólido esteio na tradição bizantina que habilitou a arte 
italiana não só a alcançar o nível de realização dos escultores de 
catedrais nórdicas mas a revolucionar toda a arte da pintura 
(GOMBRICH, 1999, p. 198-201). 
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Imagem 03. Obra de Giotto di Bondone (1267-1337), Abraço ante a porta dourada, 1303, 
pioneiro no uso das sombras modelando objetos e sugerindo profundidade. 
Fonte: Lopera e Andrade (1995, p. 81) 

A revolução a que se refere o historiador da arte - e que teve como 

propulsor a expansão do conhecimento científico no campo da geometria e 

da anatomia humana - foi a descoberta e uso sistemático da representação 

em perspectiva. A idéia corrente de que a Idade das Trevas (esta 

denominação diz respeito a apenas à parte inicial da Idade Média) não 

conheceu a luz, não pode ser aplicada às artes. Apesar da limitação no uso de 
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pigmentos na técnica de pintura a têmpera4, o que se vê nos ícones, nas 

iluminuras, nos afrescos e nos mosaicos bizantinos é um resplendor do dourado 

em forte contraste com o azul ultramarino, cores supervalorizadas na época, 

sobretudo pelo seu valor real e não apenas simbólico. “O ouro apresenta essa 

confluência de significados e por isso é o material por excelência para a 

representação do divino, e não só porque seu esplendor seja agradável e 

precioso, senão também por sua maior similitude com a luz, essa estendida 

metáfora do divino e do santo” (GOMBRICH: 1969, p. 144). 

Imagem 04. Vitrais de catedral gótica inundando de luz seu interior, Sainte Chapelle, Paris, 1248. 
Fonte: Gombrich (1999, p. 188) 

4 Têmpera é a tinta obtida com a mistura do pigmento com gema de ovo, cal ou caseína. É também o 
quadro pintado com essa técnica. Foi substituída pela pintura a óleo, uma das invenções do século XV.  
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A luz se espraia em profusão também nos incontáveis vitrais das catedrais 

góticas, inundando seus interiores com a “glória divina” (Imagem 04).  A 

construção dessas catedrais, observa Alekan (1979), eram orientadas em 

função do Sol a fim de dirigir os fiéis a um movimento no sentido oeste-leste 

revelando-lhes a saída do oeste crepuscular (trevas) em direção ao leste do Sol 

nascente (luz). Para Strickland, “as catedrais góticas não conheceram a Idade 

das Trevas. Sua evolução foi uma contínua expansão de luz, até que as 

paredes se tornaram tão perfuradas que ficaram verdadeiros pinázios 

emoldurando os imensos campos de vitrais coloridos que contam histórias 

religiosas” (1999, p. 28). 

Imagem 05. Halos luminosos identificando seres celestiais em A lamentação de Cristo, c. 1305, 
obra de Giotto di Bondone. 
Fonte: Gombrich (1999, p. 203) 
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Tratando-se de personagens divinos, na pintura, nos afrescos, nos 

mosaicos, nas iluminuras e nos ícones, é predominante o uso do dourado nos 

halos luminosos ou discos solares que coroam Cristo, a Virgem, os santos e os 

anjos, que são representados como entidades irradiadoras de luz. Luz que 

invariavelmente impregna o fundo do quadro refulgido em ouro (Imagem 05). É 

uma interpretação metafísica da luz, figurada plasticamente com os meios 

disponíveis em cada época, e os códigos partilhados entre artífices e 

espectadores. Como explica Alekan:  

(...) os símbolos gráficos, na qualidade de representação primitiva 
do sol (portanto da luz) não são a luz, mas somente uma forma 
esquemática portando objetivamente um valor. A luz, por ser 
visível, toma estes símbolos gráficos enriquecendo-os de sua 
“aura”. Ela é representada em forma de coroa, de disco, de roda, 
de círculo; ela é flamejante, radiante, brilhante, e, qualquer que 
seja a religião a que a luz sirva, ela é derivada do astro solar, de 
quem toma emprestados a forma, a intensidade e o poder de 
atração (1979, p. 21). 

As iluminuras dos Evangelhos manuscritos são bons exemplos do uso do 

dourado como luz celeste e glorificante na arte medieval. Era a forma 

deliberada do artista de expressar em imagens materiais a transcendência do 

universo imaginário das Escrituras, relevando a imperfeição das formas e da 

composição, para transmitir a seus pares sua fé metafísica. Gombrich identifica 

nessa produção a insurgência de “um novo estilo medieval que possibilitou à 

arte algo que nem a antiga arte oriental nem a arte clássica tinham feito: os 

egípcios haviam desenhado principalmente o que sabiam existir, os gregos o 

que viam; na Idade Média, o artista aprendeu também a expressar em seu 

quadro o que sentia” (1999, p. 164-5; grifos do autor). 

O século XV proporciona a conjugação de duas vertentes da arte 

pictórica marcando o fim da arte medieval e o início da chamada arte 

renascentista: aquela dos artistas engajados em narrar histórias sagradas, livres 
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do compromisso de uma representação fiel dos objetos figurados, e a daqueles 

que, fascinados com as possibilidades inauguradas com a descoberta da 

perspectiva, intentavam representar a natureza com perfeição e nos seus 

pormenores. Dois ideais não necessariamente excludentes, como observou 

Gombrich (1999), ao assinalar a mudança na forma de avaliação das obras por 

parte do público que, doravante, passa a valorizar a habilidade do artista em 

reproduzir, com o máximo de correção, os detalhes das cenas e dos objetos 

representados. 

Nos estudos da luz, a sombra, sua antítese, mereceu grande atenção no 

pensamento do século do Iluminismo, com relação à sua importância na nossa 

experiência visual e sua representação nas artes plásticas (desenho, gravura e 

pintura). Dedicaram-se à sua observação, segundo Baxandall (1997), 

“psicólogos da cognição”, “físicos da luz” e “pintores contemplativos”. O autor 

fala de uma “ciofilia” consumada desses estudiosos, que reconheciam a 

imprescindibilidade da sombra para a percepção do mundo visível e para a 

sua representação pictórica. Artistas e cientistas foram beber numa fonte cuja 

água, plena de sabedoria, continha elementos de díspares domínios do 

conhecimento: o gênio de Leonardo Da Vinci. Seu Traité de la Peinture

(“Tratado da Pintura”), cuja versão elaborada e publicada em 1651 por Fréart 

de Chambray, teve forte presença e repercussão nos meios artístico e científico 

do século seguinte, marcando o pensamento setecentista sobre a percepção 

visual - e ainda hoje referência entre os estudiosos.    

A sombra como negação da luz é pensada no século das luzes numa 

relação dialética. A ciofilia mencionada por Baxandall não está jamais 

apartada de um fascínio pelo comportamento e efeitos da luz na sua relação 

com a sombra. Se a sombra é a negação da luz, ela também demanda de 

certa forma a sua aparição. Afinal, só existe luz porque antes havia trevas (“A 

terra era sem forma e vazia; e havia trevas sobre a face do abismo... Disse Deus: 

Haja luz. E houve luz”).  Alekan (1979) relaciona também as trevas à nossa 
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“ante-vida”, a um “tecido de nada absoluto” até que nos é dada a luz. No 

nível semântico, Durand (2002, p. 67) postula uma existência incondicional para 

as sombras ao afirmar que “não há luz sem trevas, enquanto o inverso não é 

verdadeiro: a noite tem uma existência simbólica autônoma.” O homem estaria 

então desde sua existência uterina à espera da luz, estágio que marcará 

profundamente seu imaginário. Essa experiência, transformada em sentimentos, 

reflete na produção de imagens. Diz Alekan: “A criação de imagens, o que 

quer que sejam, pela utilização de pretos e brancos, de claros e de sombras, 

com densidades e opacidades nuançadas e variadas, tem um impacto 

fisiológico engendrando correspondências psicológicas” (1979, p. 14).  

O legado pictórico das artes plásticas foi, incontestavelmente, o que mais 

contribuiu para o imaginário acerca da luz e da sombra. Neste sentido a 

figuração do Bem e do Mal, ascensão e queda, vida e morte, glória e terror, 

materializados na representação plástica da luz e da sombra, teve nos meios 

plásticos sua melhor tradução. A fotografia e o cinema, como veremos, 

participam desse legado, embora sendo invenções mais recentes. A fotografia 

(1839) ainda não tem duzentos anos e a presença do cinema (1895) na vida 

das pessoas é um fato de pouco mais de cem anos.   

Nesta longa trajetória de figuração da realidade e de histórias reais e 

imaginárias, essas duas técnicas de representação automática do mundo 

concreto e objetivo têm uma presença historicamente bem menor, em relação 

à pintura, por exemplo. No entanto, ao longo desses anos, passaram por 

rápidas e importantes mudanças do ponto de vista do aprimoramento técnico, 

influenciando as demais formas de representação. A pintura, por seu turno, teve 

sua grande revolução com a descoberta da perspectiva artificialis que permitiu 

ao artista, como vimos, decalcar a realidade.  Não são desprezíveis, é certo, as 

inovações dos meios técnicos tais como a invenção, no século XV, da pintura a 

óleo sobre tela esticada, que tomou o lugar das pinturas a têmpera e dos 
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afrescos5. Outros aperfeiçoamentos dignos de nota - a invenção de pigmentos 

químicos e a do tubo de tinta - só vão acontecer em meados do século XIX, 

época em que a fotografia fascinava o mundo. A primeira ampliou o espectro 

de cores à disposição dos pintores, que antes utilizavam pigmentos na sua 

maioria extraídos de minerais. A segunda, em 1840, proporcionou a criação dos 

ateliês portáteis e os artistas passaram a pintar ao ar livre.  

No Renascimento, a técnica do claro-escuro (chiaroscuro) associada ao 

uso da perspectiva, possibilitou com extrema perfeição, a reprodução pictórica 

em relevo de objetos e seres tridimensionais, o que já havia sido, como vimos, 

iniciado por Giottto (século XIV) e, depois dele, por Masaccio (século XV), a 

quem é atribuído pelos historiadores da arte um grande domínio da perspectiva 

e do uso de uma única fonte de luz constante, determinando sombras bem 

marcadas (Imagem 06).  

Imagem 06. Obra de Masaccio: domínio da perspectiva. 
Fonte: Strickland (1999, p. 32) 

5 Afresco. Método de pintura na parede em que pigmentos em pó misturados com cal liquefeita são 
aplicados a uma camada de argamassa fresca e úmida com a qual se amalgamam, considerado o 
verdadeiro afresco, ou então à argamassa seca, que é mais fácil de descamar.  
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O domínio do tratamento dramático do claro-escuro, leitmotiv do nosso 

trabalho, até onde sabemos, não foi algo a ser perseguido pelos fotógrafos, 

mesmo por aqueles que almejavam alçar a fotografia ao status de arte como 

havia logrado a pintura séculos antes. Numa análise das fotografias 

selecionadas em duas obras que cobrem a história da fotografia, de 1839 a 

1970 (Histoire de Voir), e do século XX (La photographie du 20e siècle),

percebemos uma quantidade ínfima de trabalhos que revelam esta 

inquietação. Como essas obras apresentam um panorama dos fotógrafos mais 

significativos e cujos trabalhos estão apresentados numa amostragem de um a 

três exemplares, temos ciência de que essa seleção não dá conta, de forma 

segura, da tendência estética e temática de cada fotógrafo individualmente; 

no entanto, podemos seguir a evolução da fotografia no seu conjunto e de 

forma global.  

A inclinação da fotografia em imitar a pintura, no afã de ser reconhecida 

como arte, dá-se logo após a sua invenção e difusão. O surgimento de um 

meio revolucionário de representação da realidade veio a atender a demanda 

de produção de retratos, tarefa até então exclusiva dos pintores. A fotografia 

ampliou essa oferta, numa escala inimaginável, vinte anos depois com a 

criação do formato carte de visite (6 x 9,5cm sobre cartão de 6,5 x 10,5), 

patenteado por Disdéri, cujo barateamento popularizou o retrato. A fotografia 

abrigou nas suas hostes uma leva de deserdados da pintura a óleo, que 

transferiu o conhecimento acumulado para o novo meio, conferindo aos seus 

produtos notável acabamento artístico. “Essa adesão não se deu de forma tão 

espontânea como pôde parecer. Não foi sem constrangimento que artistas 

pintores se entregaram ao meio mecânico de copiar o mundo, onde o “gênio 

criativo do homem não podia interferir. Por muito tempo a fotografia viveu, na 

Europa, esse embate comparativo com a pintura” (LIRA, 1997, p. 67). O ideário 

pictorialista dessa mimese passa pela adoção de regras caras à arte pictórica 
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dos últimos quatrocentos anos sem, no entanto, enfatizar o tratamento 

dramático do claro-escuro.  

O pictorialismo foi um movimento internacional de fotógrafos, entre 1890 

e 1914, que se empenhou pelo reconhecimento da fotografia como uma das 

belas artes, antecedido por duas outras correntes, na França, com o mesmo 

propósito, embora com bases argumentativas díspares: o academicismo e o 

naturalismo. Não entraremos nos pormenores desses movimentos que 

contribuíram, cada um a seu modo, para colocar a fotografia na ordem do dia 

do embate estético que agitava o mundo das artes no Século XIX. Os 

pictorialistas fundamentavam sua reivindicação baseando-se em práticas e 

preceitos próprios da arte pictórica, para argüir os detratores da fotografia 

contra a ambição do novo meio. Maria Teresa Bandeira de Mello destaca três 

dessas principais argüições:  

contra o argumento de que ela não poderia ser arte em função 
da exatidão, os pictorialistas usam o flou  e a perspectiva aérea6

para suavizar os detalhes; contra a afirmação de que a fotografia 
falseia os valores da natureza ao transformar as cores em preto e 
branco, eles propõem a intervenção sobre a própria prova e 
restabelecem valores sobre a gradação do claro ou escuro; e 
contra a idéia de que a fotografia se reduz ao fac-símile da 
natureza, eles utilizam as regras de composição diante das 
paisagens menos pitorescas mostrando assim a capacidade do 
fotógrafo de transformá-la e interpretá-la (1998, p. 32). 

Uma abordagem mais recente de Peter Galassi, apresentada no texto 

Before photograhy. Painting and the invention of photography do catálogo de 

uma exposição do Museu de Arte Moderna de Nova Iorque - e discutida por 

Mello no livro “Arte e Fotografia: o movimento pictorialista no Brasil” -, lança 

uma nova luz sobre o pictorialismo e sua grande contribuição para o 

entendimento da fotografia e sua função estética. O autor argumenta que a 

6 Tanto o flou quanto a perspectiva aérea sugerem a perda de nitidez. O primeiro artifício é usado para 
suavizar linhas e bordas, conferindo uma atmosfera brumosa e indefinida, o segundo, para proporcionar a 
ilusão de distância entre objetos situados em planos distintos, ambos buscando efeitos artísticos. 
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fotografia não surgiu do nada, emergindo como corolário de toda uma 

tradição da arte ocidental e das inovações encetadas a partir do 

Renascimento. Para Mello,  

o texto de Galassi exerce uma contribuição fundamental, ao 
indicar que a referência do movimento não é a pintura, mas a 
esse lento processo de experimentações da arte. Na verdade, o 
caráter artístico do pictorialismo não se caracteriza pela 
apropriação das normas estéticas da pintura, mas sim pela busca 
de uma nova sensibilidade visual que atribui à fotografia um 
sentido que ultrapassa a representação pura do real. São os 
sentimentos e as emoções expressos através das suas técnicas 
que lhe atribuem um caráter artístico (1998, p 49; grifo nosso).  

Retornando às questões da representação da luz e da sombra e da sua 

manipulação na imagem fotográfica, com fins dramáticos e simbólicos, 

percebemos o seu uso, surpreendentemente, em dois fotógrafos 

contemporâneos, distantes, no tempo, do movimento pictorialista, e em 

fotografias de gênero reportagem e documental, onde teoricamente uma 

intervenção explícita seria menos esperada. Analisando uma amostragem das 

fotografias do norte-americano Eugene Smith (c. 1918-1978) e do brasileiro 

Sebastião Salgado (c. 1944), da coleção francesa “Photo Poche”, colocamos 

aqui algumas fotografias como ilustração do tema em questão.  

Ambos documentaram a temática da vida em situação extrema, no 

caos, na doença, na degradação humana e no horror da morte. Nessas fotos, 

a alternância de luz e sombra é trabalhada para acentuar o drama vivido 

pelos personagens, dirigir o olhar do observador para pontos de interesse na 

imagem onde esse drama se revela com toda a sua força, ora explicitamente, 

ora sutilmente, permitindo à sua sensibilidade apreender o sugerido. Em Tomoko

banhado por sua mãe, Minamata (1972), de Eugene Smith (Imagem 07), o 

autor trabalha elementos de uma imagem arquetípica (La Pietá) de 

Michelangelo e exacerba sua dramaticidade explorando o contraste de zonas 

claras e escuras do ambiente que a câmera captou.  
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A referência à Pietá está na postura da mãe, rosto constrito, que segura o 

filho nos braços, ambos semi-imersos numa tina quadrada. A luz que os ilumina 

vem do alto à direita, ligeiramente detrás. Uma área dominante de sombra 

elimina maiores informações sobre o ambiente. O relevo que a relação claro-

escuro constrói acentua o corpo deformado da criança, vítima da poluição de 

mercúrio na baía, e a dor retratada no rosto da mãe, que olha comiserada o 

filho, cuja expressão revela a monstruosidade do dano causado ao seu corpo. 

Imagem 07. Foto de Eugene Smith, Tomoko banhado por sua mãe, 1972. 
Fonte: W. Eugene Smith (Collection Photo Poche, 1983)  

Não é só a tragédia deles que nos comove. Essa fotografia repercute no 

nosso inconsciente porque provoca associações com a imagem arquetípica da 

mãe sofredora de Cristo tão bem impregnada no imaginário social pela famosa 

obra de Michelangelo. Por outro lado, a luz projetada de cima não pode 
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escapar da associação com a luz divina e redentora, portadora de esperança. 

Smith trabalha de forma feliz noutra fotografia esses arquétipos difundidos nas 

artes plásticas. Na fotografia Velar de corpo, 1951, de um ensaio documental 

sobre um vilarejo espanhol, extrai sua força dramática do claro-escuro que 

revela a fisionomia de pesar das seis mulheres que velam o corpo de um 

homem no seu leito de morte e mergulha quase todo o restante da imagem no 

negro profundo das vestes dos personagens (Imagem 08). Uma delas no 

derradeiro plano (à esquerda), com o rosto sombreado, traz uma expressão 

enigmática que nos remetem à figura mitológica da Morte amiúde retratada 

pelas artes plásticas.  

Imagem 08. Foto de Eugene Smith, Velar de corpo, 1951. 
Fonte: W. Eugene Smith (Collection Photo Poche, 1983)  
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A mesma associação provocada pelas silhuetas negras que pescam em 

Minamata (Imagem 09), cujo significado trágico está na própria história da baía 

poluída.  Como os mestres da pintura barroca, Smith tira proveito do contraste 

intenso do preto e branco, luz e sombra, para auferir o máximo de impacto 

emocional da imagem, impacto reforçado pelo conhecimento do caráter 

documental da fotografia. 

Imagem 09. Foto de Eugene Smith, Pescadores, Minamata, 1972. 
Fonte: W. Eugene Smith (Collection Photo Poche, 1983)  
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Exemplo semelhante está em “Doente Mental”, Haiti, 1958, onde a luz 

pontual e enigmática sobre o rosto de um deficiente mental, e cuja origem 

temos dificuldade em identificar, se presta à revelação do horror nos seus olhos 

brilhantes, eles mesmos duas luzes aterradoras emergindo da obscuridade que 

toma conta de quase toda a imagem. Nesta figura de aspecto diabólico, 

numa sombra quase absoluta, o autor logra a uma síntese do universo aterrador 

da loucura (Imagem 10).  

Imagem 10. Foto de Eugene Smith, Doente Mental, Haiti, 1958. 
Fonte: W. Eugene Smith (Collection Photo Poche, 1983)  

O barroco, estilo predominante nas artes, na arquitetura, na literatura e 

na música, no período compreendido entre 1600 e 1750 e estreitamente 

vinculado à Contra-Reforma (com um catolicismo revigorado), foi marcado 
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também pelo Estado absolutista e o novo papel da ciência (JANSON: 2001).  A 

Igreja se mostrou generosa em financiar construções de templos monumentais 

e obras de artes suntuosas para manifestar o triunfo da fé católica. Na pintura, o 

barroco se caracterizou, sobretudo, pela assimetria, composições em diagonal, 

pela noção de um espaço infinito e do movimento contínuo, com efeitos 

contrastes de luz e sombra para emocionar, tocar os sentidos, do espectador. 

De certa forma foi uma reação espiritualista, dos artistas da época, ao 

racionalismo e aos princípios rígidos do Renascimento.  Além da Itália, onde 

surgiu, o barroco penetrou e se expandiu por países católicos e protestantes da 

Europa e nas suas colônias na América.  Miguel Angelo da Caravaggio (1573-

1610) foi um dos grandes expoentes do barroco na Itália. Por seu 

perfeccionismo na representação de acontecimentos sagrados, lhe foi 

imputado um estilo “naturalista” por sua busca de uma cópia fiel da natureza.  

Caravaggio se esmerou na figuração dos personagens dos textos bíblicos para 

que se apresentassem “reais e tangíveis”.  Segundo Gombrich (1999, p. 393), 

“até a sua maneira de tratar a luz e a sombra reforçava essa finalidade. A luz 

não faz o corpo parecer gracioso e macio; é áspera e quase ofuscante no 

contraste com as sombras profundas.”  

Por volta do ano de 1600, Caravaggio se dedica à pintura religiosa à 

partir da sua primeira encomenda valiosa - três grandes telas versando sobre 

São Mateus, a sua vocação e martírio, para a capela Contarelli da Igreja São 

Luis dos Franceses, em Roma -, exercitando, então, o que os historiadores da 

arte denominaram de “cristianismo laico”. Caravaggio retratou temas e 

personagens bíblicos tendo como modelos a gente comum e foi acusado de 

falta de decoro, de reverência e de imagens religiosas mais idealizadas e 

retóricas.  No quadro A vocação de São Mateus (1599-1600), temos um 

exemplar do “tenebrismo” inaugurado pelo pintor, onde o simbolismo da luz e 

da treva está presente. Numa taberna sombria, São Mateus, cobrador de 

impostos, sentado à mesa, no centro, recebe a vista de Cristo à direita e em pé. 
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A luz em diagonal surge do canto superior direito, de fora do quadro, e incide 

sobre Cristo, prolongando-se sobre sua mão, que aponta para S. Mateus, 

iluminando-o em cheio. Os demais personagens estão numa semipenumbra, 

simbolizando sua condição humana. À exceção da janela, por onde a luz 

naturalmente deveria penetrar, o fundo encontra-se enegrecido destacando a 

cena. O tratamento dramático da luz, destacando personagens e isolando a 

cena do entorno, onde os elementos essenciais do drama logram a se impor, 

caracterizou a obra de Caravaggio a partir desse período. Essa luz empresta ao 

quadro sua propriedade religiosa e metafísica. “Sem a luz - tão natural e 

contudo tão carregada de sentido simbólico - o quadro perderia sua magia, o 

seu poder de nos fazer sentir a presença divina” (JANSON,  2001, P. 717).  A 

“técnica tenebrista”, marcada pelo violento contraste entre luz e penumbra, 

toma o lugar da luz difusa da sua fase anterior (Imagem 11). 

Imagem 11. A vocação de S. Mateus (1599-1600), óleo sobe tela 322 x 340 cm, de Miguel  
Angelo da Caravaggio (1573-1610). 

Fonte: História Geral da Arte: Pintura II (1996, p. 63) 
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Foi com esse conteúdo laico na sua pintura religiosa que Caravaggio, 

como assinala Janson, tornou possível a sua influência sobre o maior artista 

religioso do Norte protestante: Rembrandt van Rijn (1606-1669).  Essa influência, 

indireta porém profunda, se deu na fase de sua obra que Strickland chama de 

“estilo inicial” (1622-42) em oposição ao “estilo tardio” (1643-69), pois 

nessa fase de maturidade, a arte de Rembrandt tornou-se menos 
física e mais psicológica. Voltou-se para os temas bíblicos, mas 
dando-lhe um tratamento mais contido. Um gama de vermelhos 
e marrons e figuras solitárias passaram a dominar sua pintura, 
impregnada com o tema da solidão.  Rembrandt expandiu os 
limites do chiaroscuro, usando gradações de luz e sombra de 
modo a transmitir clima, caráter e emoção (STRICKLAND: 1999, p. 
54). 

Rembrandt dedicou sua obra (pintura, desenho e gravura) a temas 

bíblicos e mitológicos recorrentes, ao seu meio social, retratando pessoas 

próximas, e a uma série de auto-retratos.  Os Peregrinos de Emaús (1628), uma 

das quatro obras do pintor sobre o tema da ceia de Emaús, é reveladora do 

uso magistral e dramático do contraste claro-escuro que caracterizou a fase 

inicial da sua obra. Podemos observar nessa pintura duas propriedades de luz: 

uma de intensidade menor, ao fundo, iluminado uma mulher numa atividade 

doméstica, e outra de forte intensidade, de origem divina e reveladora da 

presença de Cristo à mesa. Nota-se que esta luz é mais radiante em torno da 

figura de Cristo, contornando sua cabeça em forma de uma auréola (Imagem 

12). 

Além de sua simbologia imaginária, o tratamento dado à luz nas obras de 

Rembrandt tem uma função mais pragmática, a de dirigir o olhar do 

espectador sobre determinados aspectos da cena. 

Com freqüência, a luz - não observada na realidade natural, 
porém conceitualizada e dirigida pelo pintor - permite 
desembrulhar os gestos inequivocamente e assegurar coerência 
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à ação. Muitas vezes, os fundos escuros do quadro pesam sobre 
as figuras em um trabalho de organização espacial útil à 
concentração reclamada ao espectador sobre a cena 
representada (CAMPS: 2007, p. 32). 

Imagem 12. Os Peregrinos de Emaús (1628), 39 x 42 cm, óleo sobre papel), de Rembrandt  van 
Rijn (1606-1669).  

Fonte: Coleção Folha Grandes Mestres da Pintura, 2007, v. 17, p. 33 

Fizemos essa breve incursão no barroco, através da obra de Caravaggio 

e Rembrandt, para assinalar a influência que esses artistas têm exercido na obra 

de fotógrafos, a exemplo dos que vimos trabalhando aqui, e de cineastas cujas 

obras serão analisadas nos capítulos seguintes. Voltando à análise das 
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fotografias de Eugene Smith, queremos destacar que a luz artificial, anti-natural 

por excelência, pois que produto da mão humana, revela sua simbologia 

deletéria quando nitidamente posicionada espacialmente num plano inferior. 

“Ela faz nascer jogos de sombras “não-solares”, cujo direcionamento e 

densidade têm um poderoso impacto emocional pela “anormalidade” dos 

fenômenos desenvolvidos, contrários aos jogos solares naturais” (ALEKAN, 1979, 

p. 119). Temos a tradução imagética desta observação de Alekan na Batalha 

de Okinawa, 1943, um exemplar do significado malévolo da luz anti-solar, 

originária de baixo, contrária à luz solar, benfazeja vinda de cima e traduzida 

como uma dádiva dos céus. É a luz letífera dos mísseis disparados de navios que 

formam cones de raios luminosos marcando o céu de uma beleza medonha. O 

próprio lugar de origem dessas luzes, todo o terço inferior da fotografia, tem 

aspecto dantesco, onde se conjugam sombras e luzes numa estranha 

atmosfera brumosa (Imagem 13).  

Curiosamente, esse retrato lutuoso da guerra na fotografia Imersão do 

corpo de um soldado americano, 1944, Eugene Smith nos remete à reflexão de 

Durand acerca dos símbolos da intimidade no Regime Noturno da Imagem.

Uma notável composição em diagonal alimenta a antítese claro-escuro que 

recorta o mar da proa de um navio, onde marinheiros, numa cerimônia 

fúnebre, jogam ao mar o corpo de um companheiro morto em batalha 

(Imagem 14). Pela forma como está distribuída a iluminação nos uniformes dos 

marinheiros e como se apresenta a textura do mar, inferimos que a cena se 

passa num final de tarde, com uma luz crepuscular indicada por sua inclinação 

acentuada. Apenas dois deles vestidos de uniformes brancos se sobressaem em 

primeiro plano; os demais estão quase imersos na penumbra. O mar, pela 

predominância do cinza escuro, se revela como prenúncio das trevas.  

Como símbolo nictomórfico, a água negra, noturna e hostil que esse mar 

encerra, suscita os sentimentos disfóricos a ela associados, entre eles o da 

queda e do aniquilamento pelo tempo inexorável.  Na realidade, temos nesta 
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imagem uma símbólica duplamente catamórfica: a primeira queda, a da 

morte real do soldado, e a segunda figurada na imersão do seu corpo nas 

águas abissais do oceano. Bachelard (citado por DURAND, 2002, p. 91) dá 

suporte a essa fantasia imaginante ao afirmar que “uma só mancha negra, 

intimamente complexa, desde que seja sonhada nas suas profundezas, chega 

para nos pôr em situação de trevas.” 

Imagem 13. Foto de Eugene Smith, Batalha de Okinawa, 1943. 
Fonte: W. Eugene Smith (Collection Photo Poche, 1983)  
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Imagem 14. Foto de Eugene Smith, Imersão do corpo de um soldado americano, 1944. 
Fonte: W. Eugene Smith (Collection Photo Poche, 1983)  
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 Mas, nesta fotografia de Smith, o mar aqui pode ser visto também como 

símbolo cíclico do retorno para a intimidade, que Durand trabalha no Regime 

Noturno da Imagem: a antífrase como um processo imaginário de inversão de 

valores nas atitudes diante do tempo e da morte, neste caso, de eufemização 

da significação maléfica e aterradora das trevas noturnas, símbolo primeiro do 

tempo.  O mar, com suas águas profundas e escuras, torna-se, na sua 

simbologia mítica, um imenso útero acolhedor, “o abyssus feminizado e 

materno que para numerosas culturas é o arquétipo da descida e do retorno às 

fontes originais da felicidade” (2002, p. 225). A água, na sua etimologia, observa 

Durand, é isomorfa do ventre, mãe, fertilidade e chuva. O barco, por sua vez, é, 

em diversas mitologias, o meio de transportar a alma dos mortos, sendo Caronte 

o arquétipo do funesto barqueiro e, ao mesmo tempo, protetor - pela inversão 

do valor afetivo dessas imagens - nessa lúgubre travessia.  

Outro fotógrafo contemporâneo, na linha humanista de Eugene Smith, 

construiu muito do poder emotivo de suas imagens no uso dramático da luz na 

sua relação com a sombra. Sebastião Salgado, na ampla documentação 

fotográfica da condição humana em situações limites de guerra, seca e fome, 

em países pobres da África, nos revela em imagens monocromáticas um retrato 

da miséria e decrepitude do ser humano. Uma impressionante visão da queda, 

na sua significação imaginária a mais aterradora, é apresentada em Nômades 

famintos caminhando sobre o lago Faguibin seco, onde uma mulher esquálida, 

coberta com um longo manto negro, carrega pelas mãos duas crianças 

cadavéricas. Um delas quase totalmente engolida pelo manto. Mais ao longe, 

à frente delas, outras crianças completam esse cortejo funesto (Imagem 15). A 

extrema claridade da luz do Sol chega a apagar os detalhes da superfície 

arenosa do lago, e as sombras projetadas pelas figuras em cena são tão suaves 

que as retiram de um espaço reconhecível, meio aéreo, colocando-as num 

mundo metafísico. Como não reconhecer nessa silhueta negra uma imagem 

arquetípica da Morte? Uma imagem que desperta outras imagens 



LUZ E SOMBRA: SIGNIFICAÇÕES IMAGINÁRIAS 88

adormecidas no inconsciente, com toda a força de sua significação 

imaginária.  

Imagem 15. Foto de Sebastião Salgado, Nômades famintos caminhando sobre o lago Faguibin 
seco, 1985. 
Fonte: Sebastião Salgado (Collection Photo Poche, 1993)  

Neste sentido o Sol se apresenta valorizado negativamente, não 

“enquanto luminária terrestre”, como observa Durand (2002, p. 77), mas no seu 

aspecto maléfico, pois “o Sol não é um arquétipo estável e as intimações 

climáticas podem muitas vezes dar-lhe um nítido acento pejorativo. Nos países 

tropicais, o Sol e seu cortejo de fome e seca é nefasto.” Na mitologia grega, 

como Deus da Luz, Apolo apresentava duas características diferentes: uma era 

a luz física do deus-sol e a outra a luz da verdade, ou seja, o conhecimento e a 

razão (CARR-GOMM, 2004). Ele aparece como um arqueiro brilhante cujos 
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dardos aniquilam os monstros, como os raios do Sol dissipam as sombras da 

noite. Na Grécia antiga, Apolo e o Sol eram considerados como uma só 

entidade. “Da mesma maneira que o calor do Sol pode ser benfazejo ou 

mortífero, igualmente Apolo pode desencadear a peste ou curar doenças” 

(CHRISTINGER, 1973 p.31). Examinando as gravuras rupestres escandinavas da 

idade do bronze, que exibem com freqüência discos solares, rodas, e a célebre 

charrete de Trundholm, onde o Sol é puxado por um cavalo, o autor se 

pergunta de que Sol se trata:

É o astro do dia que ilumina os vivos ou o astro desaparecido no 
horizonte que caminha no outro mundo antes de reaparecer a 
Leste? Noutros termos, o Sol pode ser o guia dos vivos ou dos 
mortos e os símbolos que lhe são atribuídos, por exemplo, o 
cavalo, a rena, a roda, possivelmente dizem respeito, segundo o 
caso, à vida ou à morte, ao dia ou à noite (1973, p. 26).  

Christinger repara que, também na Grécia, o Sol é carregado por 

cavalos, mas somente durante o dia, porque à noite, enquanto os cavalos 

repousam, é uma barca que o conduz na sua jornada ao mundo das trevas. É 

comum, em diversas lendas, não apenas na Escandinávia e na Grécia, a 

associação entre embarcações e viagens noturnas e funerárias no transporte 

dos mortos.  Ao Sol não é outorgado lugar algum no panteão pré-islâmico, 

como observa o autor. “Isso pode se explicar o fato de que nos países tórridos o 

astro do dia pôde aparecer como uma calamidade enquanto a Lua, 

resplandecendo durante a noite que traz aos seres um frescor benfazejo, 

representa o astro benévolo” (1973, p. 37).  

Eliade também ressalta a significação terrífica do astro (o Sol teria 

também um caráter “mau”, “fúnebre” e “noturno”). Ele atribui aos efeitos 

impressivos dos grandes ritmos cósmicos na psique humana a origem dos 

símbolos. No entanto crê firmemente no símbolo como uma invenção da 

psique.  “O símbolo não pode ser o reflexo dos ritmos cósmicos enquanto 
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fenômenos naturais, porque um símbolo sempre revela alguma coisa a mais, 

além do aspecto da vida cósmica que deve representar” (1991, p. 177). 

Christian Cajoulle (1993) atenta para a associação freqüente dessas 

fotografias de Salgado à imagem de passagens bíblicas com profundas raízes 

no nosso inconsciente:  

(...) estas fotografias nos remetem a uma iconografia que não é a 
da humanitária, mas a da iconografia religiosa. Quando sobre a 
areia, uma mulher e seus filhos, véus negros e silhuetas inclinadas, 
fogem da fome, o eco da grande peste ou da fuga do Egito se 
apresenta. E não é por acaso que, quando os refugiados que 
caminharam toda a noite se abrigam ao amanhecer sob uma 
imensa árvore para evitar os bombardeios, o sol, em raios 
difratados, nimba a cena como na grande pintura religiosa. 7

A imagem a que se refere Cajoulle é Refugiados em marcha ao Sudão,

onde a luz perpassando a folhagem parece a própria presença divina, que por 

alguns instantes, protege a horda de degredados em êxodo (Imagem 16). 

Salgado manipula de forma magnífica a plasticidade que esse tipo de luz 

(solar, superior e unidirecional) proporciona, explorando deliberadamente toda 

a carga simbólica benfazeja que ela representa e sua repercussão no nosso 

imaginário. 

Nas fotografias que se seguem, a luz não tem apenas o escopo de tornar 

visível seu objeto. Ela cria uma atmosfera, confere uma expressividade que 

revela a ligação do fotógrafo com o seu objeto. O seu mundo imaginário se 

projeta na arquitetura da luz trabalhada com fins expressivos.  

Nas obras picturais ou gráficas de tema místico, a luz polariza a 
atenção e se torna o centro de forças radiantes que se conjugam 
para manter o espectador na meditação. No entanto, não é o 
papel da luz, qualquer que seja o tema, o de nos obrigar a 

7 O texto de Cajoulle apresenta uma compilação de fotografias de Sebastião Salgado para a coleção 
“Photo Poche” nº 55 e cujas páginas não se encontram numeradas. A tradução do fragmento supra-
citado é nossa. 
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percorrer um espaço segundo a vontade do artista, para nos 
aprisionar no labirinto de seus pensamentos e de nos impregnar 
profundamente? (ALEKAN, 1979, p. 21).  

Imagem 16. Foto de Sebastião Salgado: Refugiados em marcha ao Sudão, 1985. 
Fonte: Sebastião Salgado (Collection Photo Poche, 1993) 

A “luz metafísica”, que banha e distingue a mãe e a criança em seu colo 

num exame médico em Otavalos, Equador (Imagem 17), parece existir só para 

elas. Apenas o enfermeiro que as assiste é tocado diretamente por essa luz 

pontual. A penumbra mergulha os demais personagens em torno em um quase 

total anonimato. São homens e mulheres que observam a cena enquanto 

aguardam atendimento.  

Aqui as referências imaginárias mais próximas são as diversas obras 

pictóricas sobre a adoração ao menino-Deus. Igualmente na fotografia de 

crianças num centro de nutrição na Etiópia, onde elas aparecem entranhadas 
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numa densa negritude (Imagem 18), a luz mística que penetra numa fresta fora-

de-quadro parece estar lá para redimi-las, emprestando à obra uma atmosfera 

de anunciação, de uma presença divina, acentuada pelo olhar solene e 

magnetizado das crianças. 

Imagem 17. Foto de Sebastião Salgado: Criança examinada por enfermeiro, Otavalos, Equador, 
1978. 
Fonte: Sebastião Salgado (Collection Photo Poche, 1993) 

Quer seja na pintura, na fotografia ou no cinema, não importando as 

propriedades físicas do suporte, a luz (e a sua antítese) desempenha uma 

função plástica na representação do mundo objetivo que tem forte 

repercussão na subjetividade pelas sensações visuais e táteis que ela evoca da 

nossa experiência, concretamente vivida ou imaginada. Duas grandes 

categorias de iluminação têm sido vivenciadas pelo homem cotidianamente 

ao longo da sua existência nos mais diferentes hábitats cuja representação tem 
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sido trabalhada na pintura ao longo dos séculos e pela fotografia e cinema 

mais recentemente: a luz solar unidirecional e a luz solar difusa ou 

multidirecional. 

Imagem 18. Foto de Sebastião Salgado: Centro de nutrição para crianças em Korem, Etiópia, 
1984. 
Fonte: Sebastião Salgado (Collection Photo Poche, 1993) 

Os manuais técnicos de iluminação para fotografia e cinema abordam, 

obrigatoriamente, questões técnicas na captação de imagens nessas duas 
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situações de luz com características físicas e psicológicas antagônicas. A 

definição de Alekan, a seguir, enfatiza seus efeitos subjetivos na psique humana:  

A iluminação solar unidirecional é uma luz partidária, que ao 
modelar as formas e contornos, desenha o “objeto”, insiste, 
separa, fatia, cinzela e sublinha o essencial das formas, 
empurrando o secundário a um valor menor. É uma luz
hierarquizante, classificadora: uma luz engajada. Em 
compensação, a iluminação difusa, pela sua multiplicidade de 
fluxos, que envolvem o “objeto” de todos os lados, tem um papel 
objetivamente e subjetivamente dispersivo; ela “submerge” o 
principal misturando-o ao secundário. A luz não sublinha mais, ela 
amalgama, ela atenua, ela dissocia. É uma luz perturbadora: uma 
luz aniquilante (1979, p. 38; grifos do autor).  

Uma análise da iluminação nas imagens de cinema será desenvolvida no 

capítulo seguinte, em filmes emblemáticos do expressionismo alemão e do 

cinema noir americano, que apresentam no formalismo de suas imagens um 

tratamento expressivo com a luz e a sombra numa arquitetura imagética de 

forte contraste entre o preto e o branco. Estamos conferindo ao termo 

expressão e suas desinências (expressivo, expressividade) a definição que lhe 

dá Gombrich (citado por AUMONT e MARIE, 2003, p. 112) de “um trabalho 

situado no plano formal”, e não no conteúdo de uma obra, com a presença de 

“componentes naturais” (cores, formas, por exemplo) “de valor emocional mais 

ou menos universal”, cuja significação vai variar, em maior e menor grau, num 

contexto histórico determinado.  

Por enquanto, discutiremos apenas as propriedades da luz, dando ênfase 

nas conseqüências de suas variações e repercussões subjetivas no psiquismo 

humano, com base nos estudos antropológicos do imaginário. O empenho de 

materializar os efeitos da luz natural e artificial captados pelo olho na 

representação plástica, com a finalidade de comunicar sensações, sentimentos 

e emoções no espectador de uma obra (afrescos, iluminuras, telas, etc.) 

perseguiu os artistas plásticos, como vimos, desde a Idade Média e inquieta 
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hodiernamente os autores de imagens fotográficas fixas e em movimento que 

encontram no legado deixado pela pintura uma inesgotável fonte de 

inspiração. O cotejo entre pintura e fotografia e pintura e cinema é 

frequentemente estabelecido mas nem sempre imune de equívocos e 

malsucedidos. Alekan (1979) e Aumont (2004) se lançam nessa empreitada e 

dela podemos nos servir para algumas reflexões. No presente estudo, nosso 

interesse se restringe aos elementos formais na construção de uma imagem, 

tendo a iluminação como foco. O tempo, uma variável importante em 

qualquer forma de representação, quer seja uma pintura, uma fotografia ou um 

filme não é alvo, neste estágio, do nosso enfoque.  

Ao longo da história da pintura, vimos que, pelo menos até o século XIV, o 

efeito da luz solar não era uma inquietação dos artistas. Alekan (1979, p. 187) 

observa a ausência da diretividade da luz modulando corpos e objetos na 

pintura etrusca, egípcia, grega e romana. Somente nos mosaicos bizantinos a 

luz vai ser apresentada modulando discretas “sombras coloridas”, retirando dos 

impressionistas o apanágio de tê-las descoberto séculos depois. O autor 

ressalva que nos afrescos e mosaicos encontrados nas ruínas de Pompéia, 

percebe-se uma tentativa de modelar corpos e trabalhar relevo através de 

uma luz lateral. A primazia da participação da luz na ação geral, mesmo 

discretamente, e com uma função modeladora é, como mencionado 

anteriormente, do florentino Giotto.  

O estudo da luz, de forma alguma está dissociado da observação da sua 

antítese. Vimos que a sombra mereceu grande atenção no pensamento 

setecentista, com relação à sua importância na nossa experiência visual e sua 

representação nas artes plásticas. No século XVIII, uma extensa produção 

científica sobre o fenômeno da luz, com as teorias de Newton (teoria 

corpuscular) e Huyghens (teoria ondulatória) polarizavam concepções, 

inclusive dos pintores, cuja prática e opinião eram levadas em conta pelos que 

se dedicavam ao estudo da luz e da visão. Aumont reconhece que, por sua 
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demasiada complexidade técnica, esses tratados sobre a luz não redundaram 

imediatamente em obras pictóricas, mas quando isso se deu, “o essencial é que 

a luz, sem ser totalmente desprovida de sua ressonância simbólica, 

eventualmente mística, tornou-se um fenômeno natural, observável, 

reprodutível e modulável para todos os fins úteis” (2004, p. 177).  

As diferenças entre a presença da luz na pintura e no cinema é, segundo 

Aumont, ontológica. Enquanto a luz do filme é real, condição para o registro da 

imagem na película, seja ela natural ou recriada em estúdio, a luz da pintura 

não teve de existir de fato no ato de sua representação. No cinema, observa o 

autor, existem duas luzes: a que possibilita a sensibilização do suporte fílmico (“a 

luz de antes do filme”) e a do projetor que viabiliza a projeção do filme (“a luz 

de depois do filme”). Ocupamo-nos da arquitetura da primeira luz - a que 

imprime a cena na película - e do seu resultado na tela cinematográfica, para 

em seguida discorrer sobre o aparato técnico da iluminação utilizado para 

materializar, em imagens fílmicas, a imaginação do realizador.  

A iluminação e a cor estão, segundo Martin (1990), entre os elementos 

não específicos do cinema, onde figuram também o cenário, o vestuário, o 

desempenho do ator e a tela larga. Ernest Lindgren (citado por MARTIN) atribui 

à iluminação dois papéis fundamentais: o de conferir verossimilhança material e 

o de elaborar efeitos psicológicos e dramáticos para a cena filmada. Nos 

primórdios do cinema, a cena era captada, na maioria das vezes, a céu aberto 

ou em estúdios envidraçados, a exemplo dos estúdios fotográficos, utilizando 

exclusivamente a luz solar. No primeiro caso do uso da iluminação, o que os 

cineastas buscavam era reproduzir fielmente a realidade, e a luz não tinha 

outra função a não ser aquela de tornar viável o registro da imagem nas 

condições naturais de luz. A iluminação artificial em estúdio tem como pioneiro 

Méliès, em 1896, um ano depois da invenção do cinema. Rosenfeld (2002, p. 81) 

relata que o cineasta recebeu a inédita solicitação de um velho cantor, de 

nome Paulus para registrar algumas de suas performances musicais. Na 
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impossibilidade de fazê-lo a céu aberto, Méliès teve a idéia de levar o artista ao 

palco do Teatro Robert-Houdin e utilizar o equipamento de iluminação lá 

existente. “O êxito inspirou-lhe a idéia de se libertar, em definitivo, dos caprichos 

do sol e do tempo pela construção de um estúdio. À idéia, seguiu-se logo a 

execução”. Na Alemanha, segundo registra Nazário (1999, p. 127), a primazia 

no uso da iluminação artificial deveu-se a Oskar Messter (ferrenho concorrente 

dos pioneiros irmãos Skladanowsky) que “introduziu, no cinema alemão, em 

centenas de filmes curtos, o close-up, a iluminação artificial, a animação, a 

sincronização do som através de um gramafone: os rudimentos da linguagem 

cinematográfica”. O uso da iluminação artificial habilita o cinema a trabalhar a 

luz com todas as suas possibilidades expressivas.  No entanto, o uso expressivo 

da luz, segundo Martin, vai acontecer, provavelmente, apenas a partir de 1915 

com o filme Enganar e perdoar, de De Mille, onde “nesse drama sombrio de 

paixão e ciúme, luzes violentas, esculpindo as sombras, intervêm como fator de 

dramatização”  (MARTIN, 1990, p. 57).  

Por reconhecerem nos pintores os precursores da arte da luz, Alekan e 

Aumont analisam a luz do cinema tendo sempre como fundamento a sua 

representação nos trabalhos dos mestres da pintura. Aumont (2004) identifica e 

analisa três funções da luz na representação de um modo geral. Essas funções, 

que são comuns à pintura, ao teatro, à fotografia e ao cinema, são 

apresentadas na ordem do seu aparecimento histórico. A primeira função da 

luz remete ao simbólico e está associada à sua significação mística e 

transcendental. Encontramos o seu o uso em diversos exemplos discorridos 

anteriormente, onde a presença da luz, comumente em forma de raios 

originados do alto nos quadros de temática religiosa, significava a anunciação 

da presença divina. O segundo emprego da luz teria uma função dramática no 

sentido de uma estruturação do espaço cênico, demarcando planos na 

imagem e localização de objetos e ação dos personagens na cena. E por fim, 

uma terceira função da luz, a função atmosférica, reproduzindo, um “clima”, 
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onde o artista representa momentos característicos do dia e de determinadas 

estações do ano. O autor enfatiza que essas três funções não são excludentes 

entre si, podendo conviver harmoniosamente dentro de uma mesma obra, de 

um mesmo estilo e de uma mesma época.  

Alekan faz uma diferença entre iluminação ou “clareamento” 

(l’éclairement), a apreensão da face visível da luz, seu aspecto físico e 

mensurável, e “luminação” (lumination), a ressonância subjetiva da luz na nossa 

psique, para criar o conceito de “clima-luz” (climat-lumière) que no nosso 

entender é produto da representação, numa mesma imagem, da luz simbólica, 

dramática e atmosférica elencadas acima. Desta forma,  

O clima-luz é constituído pelo “clareamento” enriquecido da 
“luminação”; ele entra no complexo plástico que é função do 
assunto e adere a ele. E lhe é inseparável. É neste clima _ 
dependendo de uma escolha particular pretendida pelo artista _ 
que o conjunto plástico se situa. O clima-luz é aqui a armadura 
material e imaterial. O complexo plástico-pictural ou cinegráfico é 
um conjunto de superfícies, de volumes, de objetos móveis ou 
não, colocados numa certa iluminação, cujo papel é o de “dar-
se a ver” e principalmente “dar-se a sentir”, isto é, 
simultaneamente criar o visível e sugerir o invisível (ALEKAN, 1979, 
p. 63-4; grifos do autor).  

Se a cor e a forma são trabalhadas como material (significante) da 

pintura, no cinema elas não são, segundo Aumont (2004), suficientes para 

definir o material fílmico. Ele critica a tendência dos teóricos e cineastas 

alemães e soviéticos, dos anos 20, de querer reduzir o material cinematográfico 

à “matéria primeira” equivalente na pintura ao pigmento. No entender deles, a 

imagem fotográfica, cópia do real, passível de manipulações plásticas e de 

montagens diversas na construção do sentido (montagem, justaposição, fusão, 

alongamento, aceleração, encurtamento, câmera lenta, etc.) seria 

exclusivamente o significante do cinema.  
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O cinema, a partir de sua fase sonora, ganha outros significantes (o som, 

a fala, o ruído, etc), não podendo portanto ter seu material definido com base 

numa “estilização plástica da imagem fotográfica”. A aproximação das 

definições de material da pintura (o arranjo de formas e cores) e do cinema 

(uma plasticidade da fotografia) se torna insustentável, pois embora na 

construção da significação do cinema entrem elementos do plástico, eles não 

são os únicos. Aumont argumenta nesse sentido que  

o cinema não continuou a ser nem monocromático-gravura, 
tampouco unicamente visual, e a idéia do especificamente 
fílmico como trabalho da fotografia em um sentido plástico teve 
dificuldade em sobreviver ao cinema falado. (...) Quer queira 
quer não, é do ponto de vista do filme de ficção falado que, no 
essencial, a história do cinema se escreve (2004, p. 171). 

Não se deve, segundo Aumont, buscar o equivalente dos valores 

plásticos da pintura no filme, mas voltar à luz que, na fotografia, é o “primeiro 

operador formal e, potencialmente, plástico”. A plasticidade que a luz 

proporciona a uma imagem obtida mecanicamente, nunca está dissociada de 

sua função atmosférica, do “clima-luz” a que se refere Alekan. Não 

esqueçamos que mesmo as imagens cujos procedimentos de iluminação não 

almejam senão uma representação, a mais natural, da realidade, repercutem 

no psiquismo alterando nosso estado de espírito. Isso porque, as diferentes horas 

do dia, do amanhecer ao entardecer - com a luz solar marcando diferentes 

posições em relação à órbita terrestre e projetando sombras mais ou menos 

acentuadas, além das mudanças climáticas interferindo na sua qualidade e 

intensidade - fazem com que a luz solar se torne ora unidirecional ora difusa.  O 

que dizer então de uma iluminação antinatural que, expressamente, trabalha 

incontáveis significações imaginárias?  

É a luz que modifica a aparência das coisas iluminadas. Uma paisagem 

permanece fisicamente inalterada ao longo do dia. São as variações da 



incidência solar, provocadas pelos fatores abordados acima que vão tornar 

variável sua percepção pelo olho humano. Os manuais de iluminação 

fotográfica rezam que são essas variações que vão conferir à luz as qualidades 

de dureza, suavidade, quentura e frieza. Uma luz dura provoca sombras 

acentuadas, efeito amenizado sob condições de uma luz suave. Uma luz 

quente confere um tom avermelhado ou alaranjado aos objetos sobre os quais 

incide, provocando sensações associadas ao calor, ao verão, ao estado 

saudável de uma pessoa, ao prazer, à calidez de um ambiente, etc. Com a luz 

solar, esse efeito está presente no amanhecer e no entardecer. No lado oposto 

do espectro, uma luz fria impregna o que ilumina de uma tonalidade azulada, 

associada ao frio, à umidade, à morbidez e à morte. Na luz diurna, o teor 

azulado está presente em dias nublados ou em situações de sombra, 

sobretudo, por conta da alta umidade do ar.  São variações da dominante de 

cor, tecnicamente chamadas de temperatura de cor, medida em graus 

Kelvins, das várias fontes de luz. A luz de uma vela, por exemplo, tem 1000º K e 

apresenta uma forte tonalidade avermelhada porque é deficiente em 

comprimento de onda azul; ao contrário, a luz solar forte, cuja temperatura de 

cor de 6000º K, é alta em comprimento de onda azul. Vamos encontrar a luz 

branca numa temperatura de cor de 5000º k, duas horas depois do nascer do 

Sol e duas horas antes do crepúsculo. Uma luz branca contém as mesmas 

porcentagens de comprimento de onda azul, verde e vermelho do espectro 

visível.  

Apresentamos esses preliminares técnicos para introduzir um paralelo 

entre a percepção do olho humano e a do suporte fotográfico. O que é 

percebido pelo olho não é, da mesma forma, registrado pelo suporte fílmico ou 

videográfico. A dominante de cor azulada nos dias nublados, por exemplo, não 

captada pelo olho, se revelará numa imagem azulada no filme, o que, salvo 

desejo expressivo do fotógrafo, consistirá num grave erro a ser corrigido. Neste 



sentido, um filtro de correção será adicionado à objetiva da câmera de 

cinema ou uma chave de correção será acionada na câmera de vídeo.  

A pintura, e depois a fotografia e o cinema, depararam-se com as 

limitações na representação das fontes luminosas, elas próprias, sobretudo o Sol 

com toda a sua potência de luz. Aumont (2004) fala da dificuldade de 

reproduzir a luz, “matéria diáfana e impalpável”, com um tipo de material 

como os pigmentos manipulados num suporte sólido. A saída foi, para a maioria 

dos pintores, não representar a luz diretamente (optando por deixar fora do 

quadro as fontes de iluminação), mas figurar os seus efeitos sobre a superfície 

dos objetos que ela ilumina. É a relação luz-objeto que o artista passa a 

representar. Pois, representar a luz ela mesma é, segundo o autor, “um dos 

pontos altos da virtuosidade pictórica”, cujo exemplo maior está na obra 

pictórica de William Turner (1775-1851), a exemplo de Sol nascente no castelo 

de Norham (Imagem 19).  

O cinema se arvorou bem cedo no empreendimento de dominar 

simultaneamente as três funções da luz, no entanto, diferente da pintura, ele é 

menos preparado para representar diretamente as fontes luminosas, ou seja, a 

figuração da própria luz (tão magistralmente lograda por Turner), deficiência 

decorrente das limitações técnicas do suporte película. No entanto, o cinema 

tem, no seu aparato técnico (objetiva, diafragma, obturador), o privilégio de 

apreender automaticamente a luz e imprimi-la na superfície fotossensível da 

película. Cotejando os dois suportes, Aumont acredita ser  

na relação com a luz que se percebe melhor o paradoxo plástico 
do cinema: vítima de sua tecnicidade, ele apreende bem demais 
a luz, sem trabalho, para saber, de saída, trabalhá-la. Fazer da luz 
um material plástico é, em pintura, uma necessidade: o pintor 
mais naturalista não pode esgotar seu tratamento da luz em 
efeitos de realidade; é, no filme, uma decisão deliberada e difícil 
(2004, p. 179-81). 



Imagem 19. William Turner: Castelo de Norham, Amanhecer, 1835/40. 
Fonte: História Geral da Arte; Pintura IV (1996, p. 90) 

A relação do cinema com a pintura, segundo Peixoto (1996), tem sido 

tratada com freqüência em termos de enquadramento, textura e composição 

e não pelo viés da luz, “questão pictórica por excelência”. Historicamente, foi 

no período moderno que a luz foi reduzida a uma função técnica, como um 

elemento de composição e de organização da perspectiva. É a 

contemporaneidade, observa o autor, que “vai resgatar a experiência da luz. O 

aqui e agora de sua presença na imagem. A demarcação de um lugar e 

tempo através da sua ocorrência. Um advento: anunciação. O acontecimento 

da luz, diferente da reprodutibilidade técnica da luz” (1996, p. 291). 

O projeto de um filme nasce, na maioria das vezes, no roteiro literário, um 

texto que, ao longo das descrições das cenas, vai informando a todos os 

profissionais envolvidos, de maneira muitas vezes implícita, como o autor 

imaginou as imagens a serem construídas pela fotografia do filme. As imagens 

imaginadas pelo roteirista estão contidas virtualmente nas entrelinhas do roteiro 

que, não necessariamente, serão colocadas em cena pelo seu autor. Cabe ao 



diretor de um filme apreender, à sua maneira, a partir das indicações do 

roteirista o mundo imaginário a ser materializado em imagens cinematográficas. 

Neste sentido, o diretor de fotografia será o primeiro profissional da equipe com 

quem o diretor dever estabelecer diálogo para propor o que os fotógrafos de 

cinema chamam de “conceito de fotografia” de um filme.  

Pensar a fotografia de um filme, segundo Edgar Moura, fotógrafo com 

larga experiência, é “criar um conceito que guie a fotografia” e que funciona 

como “uma carta de navegação do fotógrafo” porque “sem conceito anterior 

à filmagem, ilumina-se cada cena de acordo com o humor do dia e ao acaso 

das idéias” (1999, p. 254-9). Moura faz referência a dois exemplos de conceito 

de luz no cinema em dois filmes, segundo seu fotógrafo: o de Vittorio Storaro 

quando afirma que optou por “cores uterinas” para um apartamento vazio, 

onde um americano de meia-idade e uma francesa se encontram para manter 

relações sexuais, na fotografia de O último tango em Paris (1972), e pela gama 

de cores na ordem do espectro luminoso para narrar as mudanças de época e 

comportamento de Pu Yi, declarado imperador aos três anos, na concepção 

de O último imperador (1987), ambos dirigidos por Bertolucci.  

O filme Kuarup (1988), dirigido por Ruy Guerra e fotografado pelo próprio 

Moura, é exemplar da significação da luz discutida no decorrer deste capítulo e 

da “incerteza” ou “ambigüidade” que rodeia a concepção da fotografia de 

uma obra cinematográfica. O filme em questão trata do enfrentamento de 

duas culturas, a branca e a indígena, com concepções de mundo opostas. A 

tradução imagética desse confronto se dá, segundo Moura, num antagonismo 

entre luz vertical e horizontal. Ele explica:  

a luz dos nossos europeus tropicais seria, então, idealista: viria de 
fora e de cima. De Deus. Vertical. Seria como naquelas imagens 
de aparição de Deus, nas Bíblias ilustradas para crianças, onde 
Deus desce sempre por um facho de luz que lhe serve de escada. 
(...) O Outro lado do conceito, no Kuarup, é a luz dos índios. Índio 
vive da terra. É ligado à terra. Extrai tudo que consome da terra. 



Então, é daí também que viria a sua luz. Parece arbitrário, mas 
essa parte do conceito é mais realista. Foi estabelecida mais pela 
prática do que pela vontade de impor um conceito para a luz. 
Acontece que durante o dia, dentro das malocas, a luz entra 
pelo chão (1999, p. 257). 

O papel do diretor de fotografia é o de criar as condições de luz que, 

associadas às técnicas de captação e copiagem do material sensibilizado, 

viabilizem a obter o padrão de imagem desejado pelo diretor e consonante 

com o conceito pré-estabelecido. Moura tenta, no entanto, desmistificar de 

certa forma a aura que envolve o “conceito do conceito da fotografia de um 

filme”, tomando emprestado o termo “pós-conceito” de Paulo Jacinto “Feijão”, 

fotógrafo de O baile perfumado (1996), para definir um conceito criado a partir 

de imperativos de ordem prática num set de filmagem, onde participam 

também elementos do acaso na feitura de uma fotografia. Na realidade, são 

nessas brechas proporcionadas pelo acaso, quando da necessidade de criar 

em situações onde o receituário técnico não dá conta de situações imprevistas, 

que muitas vezes acontecem a experimentações e, oxalá, os resultados 

inovadores.  

À parte os experimentalismos radicais na fotografia do cinema de 

vanguardas dos anos 20, o cinema narrativo de longa-metragem 

contemporâneo é, com raríssimas exceções, refratário a propostas radicais no 

tratamento da imagem em toda a extensão de um filme, pulverizando, quando 

muito, momentos ínfimos de ousadia. “O filme é maior em duração temporal e 

menor em coerência conceitual. Todo fotógrafo sabe que existe um mínimo de 

legibilidade que se exige das imagens, e ele sempre fornecerá essas imagens 

para o diretor” (MOURA, p. 265).  

Sem nos aprofundar na questão, o processo de criação cinematográfica 

está atrelado a uma engrenagem industrial que exige cada vez mais uma 

relação custo-benefício satisfatória. A dificuldade para um fotógrafo criar “uma 

luz”, um estilo visual próprio, é apontada por Aumont como corolário de uma 



“padronização técnica - e não apenas técnica - das filmagens, o emprego 

sistemático da luz difusa dos quartzos, a iluminação obrigatória dos tetos-

refletores, a filmagem sem discernimento em cenários naturais” (2004, p. 179). 

Moura corrobora, indiretamente, com Aumont ao atribuir os fatores tempo e 

dinheiro como estorvo para uma elaboração predominantemente conceitual 

de uma fotografia, o que, no final das contas, são responsáveis pela excessiva 

padronização das imagens de cinema.  

Ainda que se tratando de fotógrafos reconhecidamente talentosos e 

inovadores, Costa (1989) percebe uma ausência de continuidade e unidade no 

conjunto de suas obras, constatação confirmada por Edgar Moura, com uma 

extensa experiência como diretor de fotografia (34 longas-metragens até 1999, 

quando publicou o livro supracitado 50 anos luz: câmera e ação). Fala-se da 

colaboração estreita entre diretor-autor e diretor de fotografia. Fotógrafos 

renomados, como Vittorio Storaro, ousaram a reivindicar o estatuto de co-autor 

do roteiro porque escrevem (com a sua concepção de luz) o filme. Se o 

fotógrafo não atinge na sua filmografia a unidade a que se refere Costa é 

porque

muito mais do que o diretor-autor, o diretor de fotografia vive as 
contradições da instituição cinematográfica cuja continuidade 
certamente é assegurada pela capacidade de produzir 
inovações (para as quais a contribuição do técnico é 
determinante), mas também de absorvê-las e institucionalizá-las 
ao longo de todo o seu ciclo de vitalidade expressiva e 
econômica. O diretor de fotografia se encontra portanto na 
condição de participar diretamente dos processos criativos e 
inovadores e, ao mesmo tempo, de ser o meio de sua 
normalização em trabalhos convencionais. (COSTA, 1989, p. 196).  

A freqüente remissão das imagens bem-sucedidas do cinema a um 

equivalente pictórico, na obra dos grandes mestres, nos leva a crer na 

inviabilidade de uma fotografia arrebatadora que não tenha sido calcada em 

quadros reconhecidamente de grande valor artístico. O trabalho fotográfico de 



Fausto, de Murnau, a ser analisado no próximo capítulo com outros filmes do 

expressionismo alemão, é uma referência dessa tentativa bem-sucedida de 

transpor para o cinema - numa interpretação que leva em consideração os 

limites e as potencialidades do meio - os valores plásticos da luz trabalhados na 

pintura.  

Não se faz arte apenas com grandes idéias mas com o virtuoso domínio 

da técnica a serviço dessas idéias. Um efeito exemplar, citado por Aumont 

(2004, p. 179), do uso criativo da técnica em função de uma criação inovadora 

encontra-se em Fausto: o fotógrafo Carl Hoffmann (e não Karl Freund a quem o 

autor, erroneamente, atribui a façanha) representou diretamente o Sol 

resplandecente em raios luminosos, filmando um projetor de frente, uma grande 

ousadia para a época (Imagem 20).  

Imagem 20. Fotograma da representação do sol no filme Fausto, de F. W. Murnau, 1926. 
Fonte: Fausto (Continental Home Vídeo) 



Havia um tabu de ordem técnica de que não se podia apontar a 

câmera diretamente para o Sol sem o risco de velar o filme. É creditado ao 

fotógrafo japonês Kazuo Miyagawa a primazia de direcionar a câmera para o 

astro e filmá-lo de frente naquela que é considerada uma obra-prima do 

cinema em preto-e-branco, Rashomon (1950), de Kurosawa (FERRARAZ, 2002). 

As necessidades expressivas do diretor-autor e fotógrafo, com vistas ao que se 

denominou conceito de fotografia de um filme, eram atendidas também com 

a criatividade desses técnicos, que lançavam mão da imaginação para 

improvisar trucagens8 quando os equipamentos de filmagem e iluminação, 

teoricamente, não eram adequados para fazê-las. A seguir, faremos uma 

abordagem da tecnologia empregada no cinema, com enfoque no suporte 

fílmico, câmera, objetivas e aparato de iluminação, imprescindíveis para a 

captação das imagens imaginadas pelos realizadores. 

2.3.2  O aparato de iluminação e suportes de captação das imagens do cinema 
na materialização das imagens imaginadas.

Nos primeiros quinze anos do cinema o Sol era a fonte de luz mais 

comumente utilizada para registro das cenas sobre o suporte fílmico, sendo os 

filmes (documentário ou ficção) rodados a céu aberto ou em estúdios cujos 

tetos e paredes eram providos de ampla área envidraçada para permitir a 

entrada em profusão da luz solar. Mesmo com a iluminação artificial à 

disposição dos realizadores desde os primeiros anos do cinema (Méliès, como 

vimos, foi o pioneiro no seu uso já em 1896), as potencialidades expressivas da 

iluminação foram até então desconsideradas. Três fatores técnicos devem ser 

levados em conta no impedimento de um registro favorável de imagens em 

movimento na película cinematográfica, em condições de luz artificial nos 

8 “É Trucagem toda manipulação na produção de um filme que acaba mostrando na tela alguma coisa 
que não existiu na realidade.” (AUMONT e MARIE, 2003: 293) 



primórdios do cinema: a pequena abertura das objetivas existentes, a baixa 

sensibilidade do filme utilizado e da potência dos projetores (refletores) de luz.  

A objetiva ou lente é o sistema ótico de uma câmera fotográfica, ou de 

cinema, que desempenha papel primordial no resultado da qualidade de uma 

imagem. Ela já era utilizada no século XVI pelos pintores, muito antes do 

surgimento da fotografia, para melhorar a nitidez da imagem da cena captada 

e projetada para o interior da camara obscura (precursora da câmera 

fotográfica) e, a partir dela, decalcar o esboço de suas pinturas. É a objetiva 

que controla, através da regulagem da sua abertura, a entrada da luz que vai 

imprimir a imagem sobre o filme. A complexidade da arquitetura do seu sistema 

óptico (qualidade e quantidade das lentes côncavas e convexas na sua 

estrutura) vai determinar sua capacidade de captar uma imagem com maior 

ou menor perfeição.  

A sensibilidade da película fotográfica, por sua vez, terá forte influência 

na sua propriedade de registrar, mais ou menos rapidamente, a quantidade de 

luz necessária para a impressão da imagem e consequentemente para a sua 

melhor resolução. Monclar (1999, p. 100) informa que a sensibilidade dos filmes 

no período inicial do cinema variava de 5 a 15 ISO (ISO é a sigla de Institute for 

Standardization Organization). Para facilitar a compreensão dessas informações 

puramente técnicas, mas essenciais para o entendimento das possibilidades 

criativas do fotógrafo, achamos por bem trabalhar de forma a mais simplificada 

possível essas questões.  A sensibilidade de um filme é indicada pelo ISO. 

Quanto maior este número, maior a capacidade do filme de reagir à luz e 

registrar mais rapidamente uma imagem. Atualmente, os realizadores têm à 

disposição filmes com uma variação de sensibilidade que vai de ISO 50 a 800 

capazes de registrar imagens nas mais diferentes condições de luz. Os filmes 

negativos de baixa sensibilidade (ISO 50, por exemplo), embora demandem 

uma quantidade (intensidade) maior de luz, têm a vantagem de restituir uma 

imagem com ótima definição devido à sua granulação ultrafina. São indicados 



para filmagens tanto em exteriores, com luz solar em abundância, como 

interiores onde o diretor de fotografia tem total controle sobre a quantidade e a 

qualidade de luz exigida para imprimir as cenas a serem filmadas. Ao contrário, 

os negativos de alta sensibilidade ou alta velocidade (ISO 500 e 800) 

proporcionam o registro de imagens em situação de menor intensidade de luz  

-  a exemplo de uma cena noturna aberta numa avenida de uma metrópole -

mas em compensação apresentam uma granulação maior que interfere na 

nitidez da imagem. A indústria fotográfica investe esforços para diminuir ao 

máximo a visibilidade dos grãos numa película de alta sensibilidade. Alguns 

realizadores muitas vezes tiram proveito estético desse inconveniente.   

A baixa sensibilidade à luz dos filmes produzidos na época no início do 

cinema e a pequena luminosidade9 das objetivas, por seu turno, redundavam 

numa maior quantidade e potência de refletores exigidos numa filmagem. 

Monclar traça uma breve evolução da sensibilidade dos filmes e suas 

conseqüências no processo de iluminação e no resultado das imagens 

cinematográficas: 

No primeiros anos do cinema (1900 a 1913) ainda em preto e 
branco, a película tinha 5 ASA e logo depois passou para 15 ASA 
e finalmente atingiu 30 ASA10 (por volta de 1918). Isso impunha a 
necessidade do uso de muita luz e por isso imagens tão 
contrastadas. Empregavam-se os panelões e refletores a arco 
voltaico, de grande intensidade de luminância e uma luz muito 
dura. Alguns fotógrafos buscavam o uso de difusores (telas de 
arame, tecidos de voile e filós) e luzes rebatidas contra superfícies 
brancas (iluminando indiretamente) para obterem uma gama 
maior de cinzas e criar gradações dramáticas para os planos 
filmados. Nesta etapa pioneira do cinema os atores 
contracenavam com maquiagem de pasta branca no rosto e 
sobrancelhas ressaltadas para melhor captar-se as expressões. Por 

9
A luminosidade de uma objetiva se refere à sua capacidade de admitir uma fraca intensidade de luz que permite filmar sob 

precárias condições de luz natural. Atualmente, as lentes de cinema mais luminosas são as lentes Primus fabricadas, especialmente, 
para as câmeras PANAVISION cuja abertura máxima corresponde ao nº f/ 1:1.2 e 1:1.1.  

10 ASA (American Standard Association), uma das siglas utilizadas para definir a sensibilidade dos filmes fotográficos e de cinema. A 
outra era a alemã DIN (Deutsche Institut für Normung). Atualmente utiliza-se o ISO (Institute for Standardization Association) aceito 
mundialmente. 



volta de 1930/40 surgiu o primeiro negativo de grão fino e de 
maior sensibilidade (80 ASA), o PLus X, uma revolução! Os grandes 
fotógrafos se deliciaram. A luz podia diminuir de intensidade, os 
refletores de tamanho, podia-se empregar mais difusores e 
suavizar as sombras.11

Alekan nos dá uma indicação da relação entre a sensibilidade do 

suporte fílmico, a luminosidade da objetiva, a área a ser iluminada e a potência 

necessária de um refletor para o registro eficiente de uma cena: “O 

equipamento técnico de um cenário natural ou artificial é baseado numa 

potência de iluminação média, exigindo 500W aproximadamente por m2, para 

um suporte-filme de sensibilidade 100 ISO e para uma abertura de objetiva de f/ 

1: 2.8” (1979:142).  A abertura das objetivas é regulável e quanto maior essa 

abertura (indicada por um número f/ menor, como por exemplo, 1:1.4. e 1:2.8), 

maior sua luminosidade. O aperfeiçoamento dos equipamentos de cinema 

passa pela fabricação de objetivas cada vez mais luminosas que permitem a 

gravação de cenas em locações com menor quantidade de iluminação. A 

indústria já disponibiliza objetivas ainda mais luminosas como as fabricadas pela 

New Zeiss com número f/ 1:1.3, que são superadas somente pelas lentes da 

Panavision que atingiu o máximo de luminosidade com uma abertura f/ 1:1.1, 

equivalente à capacidade do olho humano. 

Uma iluminação em locações naturais a céu aberto não prescinde, 

necessariamente, de luz artificial adicional. A luz solar, como vimos, tem lá seus 

caprichos variando seus efeitos ao longo do dia, das estações do ano, das 

condições climáticas e da localização geográfica, o que a torna, ao contrário 

da iluminação artificial, indomável. O diretor de fotografia tem de se submeter 

aos imperativos da luz solar, podendo, no entanto em alguns momentos lançar 

mão de artifícios para obter efeitos desejados. Mas é, em locações internas, ou 

reproduzidas em estúdio, que o fotógrafo tem total controle sobre a luz 

utilizada. Nestas condições, consegue materializar as mais insólitas imagens 

11 Jorge Monclar em depoimento ao autor, junho de 2006. 



imaginadas, pois a luz aí é “elemento construtor e perturbador; ela rompe a 

monotonia de uma superfície, sublinha os centros de interesse preferencial; ela 

divide, reparte, une, ritma, ela é gama plástica, fisicamente e 

psicologicamente” (ALEKAN, 1979, p. 124). 

Na realidade, muito do que se busca com a iluminação artificial é a 

reconstituição, em condições de domesticação absoluta, dos efeitos da luz 

solar sobre os objetos e as superfícies, o que já se constitui um grande desafio. 

Outra proposta que a iluminação em estúdio pode viabilizar é a de uma luz 

antinatural ou surreal cujas possibilidades de invenção são infinitas. É o tema de 

um filme que vai determinar a forma de sua iluminação cuja arquitetura, 

segundo Alekan (1979, p. 127), se organiza em duas fases: uma de ordem 

técnica, a que o autor chama de “mecânica da iluminação”, e a segunda de 

ordem artística, denominada “modulação da luz”. Trata-se da escolha, 

segundo as necessidades expressivas adequadas à narrativa, de uma luz 

direcional ou de uma luz difusa, ou mesmo da conjunção das duas, uma luz 

mista. Se o tema impõe a forma, ele vai determinar também os meios técnicos, 

isto é, os tipos de refletores projetados para cada tipo de iluminação (direcional 

ou difusa).  

Na concepção da fotografia de um filme, Aronovich (2004), um dos mais 

importantes diretores de fotografia da atualidade, usa como método a 

“interpretação fotográfica do roteiro”, a fim de que, a partir do que ele sugere, 

possa contar com uma “linguagem da luz” para expor (no sentido fotográfico 

do termo) uma história. A dificuldade de traduzir e interpretar, em termos de 

iluminação, o que roteirista e diretor imaginaram reside na imponderabilidade 

da luz antes de sua materialização em imagens. O estudo do tratamento da luz, 

conforme empregada por uma determinada escola de pintura, enfatiza o 

autor, deve ser fonte de inspiração para pensar a fotografia em termos 

pictóricos.  



A opção entre uma iluminação modeladora ou achatada é uma escolha 

de ordem artística, como observou Alekan. Quando se pretende uma 

representação realista da cena embasada numa similitude com a natureza, 

que nos é apreendida tátil e visualmente em sua tridimensionalidade, a 

iluminação modeladora, a exemplo de uma luz natural que banha as 

superfícies e os objetos, organizando-lhes as sombras e definindo-lhes as formas, 

age no sentido de recriar ilusoriamente a terceira dimensão ausente na 

representação. Numa direção contrária e fugindo da mimese da natureza e da 

convenção do relevo que engessou a arte pictórica por séculos, a luz plana ou 

achatada, no entender de Alekan, “desempenha um papel simplificador pela 

eliminação do modelado, e criador pelo seu poder de estilização” (1979, p. 130; 

grifos do autor). Esse tipo de representação foi comum em diversas civilizações 

há milênios e teve predominância antes que a invenção da perspectiva e da 

representação em relevo obsedassem os pintores. 

Na estruturação da luz de um filme, o tema é o elemento primeiro na 

organização da sua arquitetura. Mas não é único: o tipo de ação desenvolvida 

em cada cena e as condições materiais do cenário (natural ou em estúdio) 

onde ela será registrada devem ser levados em conta. O tema é tão 

importante quando se trata de estruturar uma luz, que se criou, na indústria de 

cinema, iluminação para gêneros específicos tais como comédia, western,

drama, filme policial noir, entre outros. A “iluminação de comédia” ou “luz 

americana” - denominação difundida pela uso sistemático desse tipo de 

iluminação nas comédias hollywoodianas a partir dos anos 30 - consistia do 

emprego de uma luz difusa, eliminando ou suavizando o contraste entre luz e 

sombra, para neutralizar ou “desdramatizar” a ação. Mesmo em cenas 

noturnas, analisa Alekan, 

nenhuma lógica rege a iluminação salvo a de que a leveza de 
contrastes deva conferir às imagens uma tonalidade geral de 
onde todo sentimento de tristeza é excluído. A gente se encontra 



em plena interpretação <luz-sentimento>, numa maneira alegre, 
a ação como o meio ambiente banhado num clima cuja 
continuidade plástica é voluntariamente desprendida de todo 
signo dramatizante (1979, p. 181). 

Quanto ao tipo de ação a ser desenvolvida na cena a ser iluminada, ela 

pode ser estática ou dinâmica, sendo a arquitetura da iluminação pensada 

com vistas a uma mobilidade, ou não, dos personagens e objetos no quadro. 

Outros fatores a serem considerados são os relacionados às condições de 

ordem técnica e material do cenário, que no geral abrangem a extensão da 

superfície a ser iluminada, as fontes de luz existentes, o tipo e potência dos 

refletores necessários até o posicionamento e atitude da câmera (ângulo, 

enquadramento e movimento) em relação à cena. 

A partir da estimativa dessas variáveis, pensa-se a arquitetura da luz, 

buscando sua organização espacial segundo eixos estruturantes (principal, 

secundário e terciário) para o posicionamento dos refletores. Os manuais 

técnicos de iluminação são unânimes, variando apenas a nomenclatura das 

luzes, quanto a sua distribuição no espaço: luz principal (básica, luz-chave, luz 

dura), luz secundária (complementar, de enchimento) e contraluz. Moura (1999) 

dá uma denominação diferente, baseando-se em suas funções, para as duas 

das três posições de luz possíveis, denominando a luz principal de “ataque” e a 

secundária de “compensação”. À uma terceira luz, não exatamente o 

contraluz, Alekan (1979, p. 140) chama de “luz terciária”, que no seu conceito 

trata-se da “luz resultante dos múltiplos jogos nascidos das superfícies e 

materiais refletores” e que produz uma luz nuançada. Em outras palavras, é 

uma luz indireta proveniente de rebatedores que recebem a luz a eles dirigida e 

redirecionam a sua luminância para o local que se deseja iluminar suavemente. 

Os rebatedores são acessórios de iluminação tais como placas de madeira 

pintadas de branco ou revestidas de papel laminado prata e dourado em 

cada face, armaduras de alumínio com tecido branco (o butterfly) e círculos 



de tecido portáteis e dobráveis de cor branca, prateada ou dourada (ou 

ambas), em cada face. 

Refletores e acessórios em sinergia trabalham também para uma 

iluminação com luz solar que, necessariamente, não prescinde da sua 

intervenção. Seja como complementação da luz natural ou como iluminação 

principal, numa iluminação de estúdio, a luz artificial está presente em toda 

obra cinematográfica. A luz solar, como mencionamos antes, com todas as 

suas possibilidades a serem trabalhadas plasticamente, é cambiável, efêmera e 

de difícil domesticação.  

Quando o cinema se estruturou como indústria e os filmes aumentaram 

sua metragem, percebeu-se que sua produção em ritmo industrial não poderia 

estar à mercê dos caprichos da natureza. A luz deveria ser domesticada. E a 

indústria teve de se preparar para esta nova fase do cinema. Rosenfeld assinala 

que a produção gradual de filmes de longa-metragem, na década de 1910, se 

deu por razões puramente econômicas e não estéticas. E relata as mudanças 

daí decorrentes: 

Com o aumento da metragem e a introdução de cenários 
minuciosamente elaborados progride rapidamente a 
especialização dos vários departamentos cinematográficos. (...) 
Necessitam-se de equipes, de elementos de grande tirocínio em 
determinados segmentos da fabricação fílmica. Há uma 
diversificação dos serviços, surgem os departamentos comerciais, 
administrativos, técnicos, de publicidade, etc. (...) A gravitação 
comercial exige, em escala ascendente, o aproveitamento 
máximo dos estúdios e alta eficiência e velocidade de produção. 
Só assim é que o capital empatado, baseado na circulação 
rápida dos filmes, promete amortização segura e satisfatória”
(2002, p.113-4).

O uso sistemático da iluminação artificial nos sets de filmagem levou, 

paulatinamente, à especialização dos técnicos em luz, muitos dos quais 

trouxeram na bagagem a experiência do teatro. No cinema alemão dos anos 

10 e 20, essa migração foi determinante para a qualidade artística da 



fotografia de suas obras, sobretudo as do cinema expressionista, como 

discutiremos no capítulo a seguir. Com exceção da introdução do som como 

elemento inseparável da imagem, que obrigou o cinema a uma profunda 

reestruturação no seu modo de produção, a sua evolução, do ponto de vista 

da incorporação de novos recursos técnicos, foi lenta e sem muitos sobressaltos, 

até a atual adoção da tecnologia digital, imprimindo mudanças inimagináveis 

no processo de produção de um filme.  

Nos anos 80, com a falácia dos progressos técnicos da indústria 

cinematográfica, o fotógrafo Nestor Almendros constatava que 

eles são menos importantes do que a gente pensa. Os anos 30 
viram a descoberta do som e da cor; depois, os progressos foram 
mínimos. (...) O mecanismo das câmeras fundamentalmente não 
mudou depois de quarenta anos. As modificações as mais 
notáveis se situam na miniaturização, na maior leveza, nos 
dispositivos como o sistema Reflex que permite obter o foco 
diretamente através da objetiva. A película se tornou mais sensível 
e as objetivas podem registrar imagens nos limites mais baixos de 
luz (1981, p. 11).  

São também desse período as observações de Villain (1985, p. 28) para 

quem os avanços na tecnologia do cinema se limitaram, nos últimos dez anos 

(entre 1975 e 1985), à presença no mercado de películas ultra-sensíveis, 

objetivas de grande abertura (a Zeiss e a USF Panavision) e o surgimento dos 

refletores HMI (Hydrargyrum Médium Arc-length Iodide)12, adequados para 

filmagens externas diurnas, porque têm uma temperatura de cor de 5.600ºK 

semelhante à luz branca solar ao longo de boa parte o dia, como também 

para iluminar áreas maiores em cenas noturnas externas quando se quer imitar 

a luz azulada da lua. A objetiva zoom, de distância focal variável, que permite 

diferentes enquadramentos, do mais aberto ao mais fechado, sem exigir a 

troca de objetivas e sem deslocar a câmera, havia sido inventada no início dos 

12 Os HMI são refletores especiais que não possuem filamentos e contêm mercúrio aquecido a arco em 
seu bulbo. Estão disponíveis nas potências de 2,0 KW, 6,0 KW, 12 KW e 18 KW. (Monclar, 1999)



anos sessenta e seu uso foi excessivamente disseminado, sobretudo na 

televisão.  

Filmes mais sensíveis, objetivas com maior abertura, câmeras mais leves e 

silenciosas e refletores mais potentes, até a década de 80 do século passado, 

eram estas as aspirações dos diretores de fotografia de cinema. A inserção da 

tecnologia digital no processo cinematográfico a partir dos anos 90 tem 

produzido mudanças significativas nas várias etapas do processo 

cinematográfico: da captação de imagens, passando pela edição, pós-

produção, distribuição e exibição. Estamos apenas nos primórdios de uma 

revolução que tem gerado constantes e acirrados debates, mas também sérias 

reflexões na tentativa de uma melhor compreensão desse novo processo de 

ritmo acelerado e imprevisível.  

Discutimos, nesta etapa de nossa investigação, como a representação 

plástica da luz, seja ela a luz natural ou produzida pelo homem através de 

utensílios luminosos fabricados, ou de qualquer outra intervenção na natureza, 

nos restitui uma luz transmutada, filtrada pela percepção do artista no seu 

processo de codificação de matizes, tons, brilhos, contraste, intensidade, etc. 

Embora transfigurada, essa luz (em eterna dialética com a não-luz) contem as 

projeções idealizantes do artista-sonhador e vai repercutir de forma mais ou 

menos diferente em cada indivíduo. No entanto, há uma matriz comum no 

imaginário coletivo que produz imagens primordiais adormecidas no espírito 

humano e que, despertas vêm, reclamar sua existência nos nossos sonhos ou 

batendo à porta do nosso consciente.  

A partir desses pressupostos, empreendemos no capítulo seguinte a 

análise de alguns filmes do expressionismo alemão que traduzem em imagens 

em preto-e-branco as significações imaginárias da sombra e da luz postuladas 

nas reflexões dos autores mobilizados aqui. Os realizadores e seus diretores de  

fotografia souberam materializar em imagens de forte impacto emocional o 

dramático embate claro-escuro, como o fizeram os pintores a partir do 



Renascimento, traduzindo através da iluminação de seus filmes toda a carga 

simbólica da luz e das trevas vivenciada pela humanidade no seu percurso 

existencial.  



Luz e sombra como experiência estética no cinema 
expressionista alemão 

3.1  O cinema expressionista alemão: contextualização 

 “Os portais das trevas estão abertos  
e as sombras da noite invadem a terra.”1

As imagens “iluminadas” do cinema foram beber no rico passado 

pictural no processo de elaboração de suas imagens em movimento. 

“Iluminadas”, porque o cinema tem a luz como condição primeira para sua 

produção bem como para a sua posterior visualização - são imagens visíveis 

graças à luz que emana do projetor materializando-as na tela gigante; o 

segundo sentido diz respeito à inspiração do realizador na elaboração 

plástica dessas imagens. São aquelas imagens produzidas por uma 

iluminação expressiva, ela mesma portadora de sentidos, contribuindo para 

a narrativa de uma obra, com significações outras além daquelas visíveis ou 

literais. 

Discutimos anteriormente as possibilidades do pintor e do fotógrafo em 

trabalhar o material plástico na materialização de imagens. Vimos que o 

cineasta, diferentemente do artista plástico com sua rica paleta de cores, 

tem apenas duas maneiras de trabalhar a luz: utilizar a luz natural para o 

registro de suas imagens ou tentar reproduzí-la em estúdio. No primeiro caso 

é preciso o domínio da luz solar com todos os seus caprichos: movimentos 

ascendentes e descendentes, comportamentos diversos em contato com a 

atmosfera terrestre e suas variações segundo a geografia. No estúdio, dá-se 

1 Legendas iniciais do filme Fausto, de F. W. Murnau. 



a completa domesticação da luz, com possibilidades bem mais amplas, 

onde a imaginação e as possibilidades técnicas determinam o limite. Em 

ambos, a elaboração de uma iluminação expressiva passa ao largo da 

simples mimese do real. Abordamos no capítulo anterior as funções 

simbólica, dramática e expressiva da luz na representação do real em 

imagens picturais, fotográficas e cinematográficas. 

Na grande maioria das obras produzidas pela indústria do cinema, a 

iluminação, tendo como função o registro da imagem, apenas procura 

contribuir para o clima realista da narrativa com a pontuação do tempo 

indicando os momentos das ações dos personagens: a aurora, anunciando 

a chegada de mais um dia ou o crepúsculo, para dizer que a próxima ação 

acontecerá na noite do mesmo dia, ou ainda para deixar claro que mais um 

dia se passou, definindo um salto temporal na história narrada. 

Felizmente alguns realizadores e seus diretores de fotografia - no geral 

inseridos em movimentos de vanguarda das artes plásticas e do teatro, ou 

influenciados por eles - imprimiram em seus filmes, através do emprego 

expressivo da iluminação, uma marca autoral, trabalhando luz e sombra 

num complexo plástico com uma preocupação que transcende o 

puramente mimético (a simples reprodução do real), na busca de uma 

fotografia que “fale”, que sugira o invisível, o não explicitamente figurado em 

sua composição e em sua arquitetura de luz e não-luz, elementos 

inalienáveis de estruturação da imagem pictural ou cinematográfica. Tais 

elementos, articulados pelo artista, são os responsáveis pela condução do 

olhar do espectador aos pontos de interesse da imagem. Esse olhar é 

anteriormente “hipnotizado” pelas modulações da luz solar nas diferentes 

horas do dia, estações, condições atmosféricas e regiões geográficas que 

repercutem na forma como recebemos a luz solar interiormente, afetando a 

nossa psique. Os artífices da imagem conhecem esses efeitos psicológicos 

das variações da luz solar quando tentam reproduzi-los num quadro ou 

captá-los com uma câmera fotográfica ou de cinema, para posteriormente 

fazê-los reverberar no espectador. 



O complexo claro-escuro exerce uma poderosa repercussão no nosso 

imaginário.  Os pintores renascentistas e do Barroco foram mestres nessa 

técnica de contrapor sombra e luz para criar climas singulares, despertando 

sentimentos primordiais no observador. Em tradução cinematográfica, 

algumas obras são exemplares na articulação desses recursos expressivos. 

Elas se inserem nos movimentos de vanguarda das décadas de 10 e 20 do 

século passado, em particular, no expressionismo alemão. No geral, são 

filmes cuja temática gravita em torno do Mal, do funesto, do macabro, do 

fantástico. O uso das sombras, com toda a sua carga negativa formulada ao 

longo da existência humana, se imbrica perfeitamente na narrativa desses 

filmes, contribuindo para um clima e um aprofundamento das idéias 

propostas pelo diretor. 

O conjunto de filmes que compõem o denominado expressionismo 

alemão no cinema foi produzido no período que compreende o início da 

Primeira Guerra Mundial (1914) e os anos 1925-27, como contextualiza a 

jornalista alemã e crítica de cinema Lotte H. Eisner (1896-1983) na obra A Tela 

Demoníaca - um olhar minucioso e crítico sobre a filmografia alemã dos 

anos 20 e 30, vividos intensamente pela autora, através de visitas aos estúdios 

e contatos com seus realizadores. Esses anos foram marcados por 

significativos movimentos artísticos de vanguarda na Europa, no campo da 

literatura, artes plásticas, teatro, música, cinema, etc.  

Nas artes plásticas, o expressionismo tem sua origem ainda no século 

XIX - com pintores como Van Gogh, Gauguin e Munch cuja inclinação à 

exteriorização da subjetividade se torna o fundamento da arte do século XX 

- e se consolida com notável maturidade na Alemanha das três primeiras 

décadas do século passado, traduzindo-se formalmente pela distorção 

exacerbada das formas dos objetos e o uso de cores gritantes buscando 

intencionalmente causar forte impacto emocional no observador (Strickland, 

1999). Por seu turno, Eisner (1985), argumenta que para entender o complexo 

e ambíguo fenômeno expressionista é preciso ir buscar suas raízes na 

literatura - paradoxalmente, não nas artes plásticas e gráficas. A literatura 

expressionista alemã, segundo a autora, contém o germe que fundamentou 



o movimento: uma linguagem predominantemente impregnada de 

“alegorias místicas”, de símbolos, de metáforas e de um “subjetivismo levado 

ao extremo” - citando o que Kasimir Edschmid, teórico do expressionismo na 

literatura, denominou de “a ditadura do espírito”.  

Na realidade, o movimento expressionista se deu como uma 

continuidade do romantismo do século XIX: a retomada de valores como a 

intuição, emoção e imaginação, num contexto de grande efervescência 

cultural com a aparição de diversos movimentos de vanguarda, segundo 

Manzano (2003, p. 53), “refletindo uma nova concepção de mundo, 

misturando conceito de caos, horror e dilaceramento.” É no cinema do pós-

guerra, segundo Kracauer (1988), que o mistério da alma alemã parece se 

aprofundar e onde a morbidez de sua temática, tratada com uma 

iluminação apropriada, confere aos filmes do período uma atmosfera visual 

peculiar que influenciará a cinematografia mundial. Uma morbidez que só 

poderá ser expressa em imagens intencionalmente deformadas que figurem 

esse universo (material e espiritual) em desordem. Com uma obra referencial 

(De Caligari a Hitler, uma história psicológica do cinema alemão), Sigfried 

Kracaeur e Lotter Eisner são autores imprescindíveis para quem busca uma 

compreensão do cinema alemão do início do século XX. 

Contextualizando a Alemanha do cinema expressionista, temos um 

país emerso da Primeira Guerra (1914-18) vivenciando uma grave crise 

econômica e social e com enormes dificuldades de fazer acontecer um 

projeto de reconstrução nacional. É de 1919 a instituição da República de 

Weimar, graças a uma coalizão de social-democratas e moderados, que 

ofereceu ao povo alemão uma das mais democráticas constituições da 

história contemporânea. Da sua instalação ao seu término, em 1933, com a 

ascensão de Adolf Hitler ao poder, a República de Weimar esteve 

constantemente ameaçada, ora pela crise econômica e sua inflação 

estratosférica, ora por golpes militares, movimentos separatistas, atentados 

nacionalistas ou levantes comunistas. Eisner carrega nas tintas ao procurar 

traduzir o espírito da época nessa passagem que inicia a sua obra A tela 

demoníaca:



Os anos que seguem a Primeira Guerra Mundial são uma 
época singular na Alemanha: o espírito germânico se 
recompõe com dificuldade do desmoronamento do sonho 
imperialista; os mais intransigentes tentam se recobrar com um 
movimento de revolta, mas este é imediatamente sufocado. A 
atmosfera conturbada atinge o paroxismo com a inflação, 
que provoca a destruição de todos os valores; e a inquietação 
inata dos alemães adquire proporções gigantescas. Misticismo 
e magia - forças obscuras às quais, desde sempre, os alemães 
se abandonaram com satisfação - tinham florescido em face 
da morte nos campos de batalha. As hecatombes de jovens 
precocemente ceifados pareciam alimentar a nostalgia feroz 
dos sobreviventes. E os fantasmas que antes tinham povoado 
o romantismo alemão, se reanimavam tal como as sombras do 
Hades2 ao beberem sangue (1985, p.17).  

Quanto ao cinema na Alemanha, ele só vai deslanchar ao término da 

Grande Guerra, como faz notar Manzano (2003), com o surgimento de novos 

produtores e distribuidores alemães - até então o mercado era dominado, 

sobretudo, por produções francesas, italianas e norte-americanas. As salas 

de exibição não gozavam de boa reputação por serem freqüentadas por 

proletários e desempregados, servindo amiúde como locais de encontros.  O 

teatro era o entretenimento cultural das elites de Berlim, com dois 

dramaturgos de vanguarda que iriam determinar com sua estética um salto 

qualitativo nos filmes alemães do período: Max Reinhardt e Erwin Piscator. 

Antes relegado a entretenimento popular, sem nenhum valor artístico, “a 

elite dos diretores, atores e escritores teatrais começou a mostrar interesse 

pelo cinema depois de terem-no desprezado como uma mídia inferior” 

(KRACAUER, 1988, p. 29).  

Enquanto na França e na Inglaterra, observa Nazário (1999), o cinema 

já mobilizava a gente da literatura e do teatro, na Alemanha os diretores 

teatrais proibiam expressamente a participação dos atores de suas 

companhias de atuarem em produções cinematográficas. A mudança de 

opinião da elite artística alemã deve ser debitada, em parte, ao “zelo 

2 Um dos doze deuses da mitologia grega, filho de Cronos e de Réia, que na partilha do universo herdou as 
profundezas subterrâneas, os Infernos. Narra o mito que Cronos cortou o membro viril de Urano e procriou dois 
demônios hipomórficos.



missionário” de Paul Davidson, o grande promotor dos primeiros filmes 

alemães, que acreditou no “futuro artístico do cinema”, investindo na 

fundação de um estúdio, depois transformado em distribuidora, e na 

abertura de 56 teatros (na Alemanha e no exterior) e das primeiras salas de 

exibição alemãs.  

Do ponto de vista da produção industrial, o cinema germânico, 

paradoxalmente, tem grande impulso no espocar da Primeira Grande 

Guerra, com o fechamento de suas fronteiras para a entrada de películas 

estrangeiras. A incipiente indústria cinematográfica vê-se obrigada a suprir 

de títulos a rede de salas de exibição razoavelmente estruturada e aquecida 

com novas salas abertas para os militares em campanha. Na realidade, o 

crescimento vertiginoso do número de salas na Alemanha teve início antes 

da guerra: entre 1910 e 1915, esta cifra passa de 456 para 2371 salas 

(Nazário, 1999). É fato, todavia, que a guerra deu um grande impulso para a 

indústria cinematográfica alemã. Como relata Kracauer, 

os realizadores cinematográficos se beneficiaram do fato de, 
pouco antes da guerra, enormes complexos de estúdios terem 
sido construídos. Ocorreu um boom, e novas companhias 
cinematográficas cresceram numa velocidade incrível. De 
acordo com uma pesquisa aparentemente confiável, o 
número destas companhias cresceu dede 28, em 1913, para 
245 em 1919. As salas de exibição também floresceram e se 
tornaram cada vez mais luxuosas. Foi um período de grandes 
dividendos. A classe média começou a prestar um pouco mais 
de atenção ao cinema (1988, p. 34-35). 

Neste período, 30% dos filmes exibidos em salas alemãs eram de 

produção nacional contra os ínfimos 7% em 1912. Do ponto de vista da 

estética, Kracaeur observa que essas circunstâncias favoráveis não levaram 

a Alemanha a criar um cinema genuinamente nacional a exemplo do 

cinema norte-americano. A partir de 1914, os cine-jornais franceses foram 

substituídos por similares alemães com conteúdo documental retratando o 

momento beligerante. Noutra vertente, os filmes de ficção se alternavam 

entre temas patrióticos, melodramas e farsas onde também a guerra estava 



presente, estimulando o patriotismo do espectador. Quando a realidade 

assustadora da guerra desperta os alemães para o horror iminente, esses 

filmes começam a ser preteridos no gosto do público em favor de temas 

predominantes nos tempos de paz. O nascimento de um verdadeiro cinema 

alemão tem início nos estertores da guerra. Mas, segundo Kracaeur,  

Apesar de este desenvolvimento não ter tido forte impulso e 
resultados importantes, estabeleceu tradições que facilitaram 
a explosão final. A contribuição decisiva dos anos da guerra e 
dos anteriores foi a preparação de uma geração de atores, 
cinegrafistas, diretores e técnicos para as tarefas do futuro. (...) 
Enquanto Hollywoody cultiva estrelas em vez de efeitos 
conjuntos, e o cinema russo freqüentemente usar figurantes, o 
cinema alemão se baseia num corpo permanente de atores _ 
profissionais altamente disciplinados que se ajustam a todas as 
mudanças de estilo e forma  (1988, p.37). 

Veio do teatro o legado estético mais significativo ao cinema 

expressionista alemão, com seus dramaturgos, autores, iluminadores, 

cenógrafos e atores. Max Reinhardt é a mais célebre aquisição do cinema e 

sua concepção revolucionária de iluminação irá impregnar a “tela 

demoníaca”, fazendo do claro-escuro uma característica marcante desse 

cinema. No entanto, Eisner (1985) observa que o termo expressionista é 

erroneamente empregado com freqüência para filmes não-expressionistas, 

em cuja fotografia o recurso da luz em contraste com a sombra é marcante 

e que certos filmes foram realizados bem antes de O gabinete do Dr. Caligari

(1919), de Robert Wiene, filme-marco do expressionismo que gerou a 

expressão “caligarismo” para filmes com estética afim. Em As sombras 

móveis, Nazário (1999, p. 128) detecta já num filme de Curt Starck, Der

schatten des meeres (A sombra dos mares), de 1912, a presença de 

elementos expressionistas: “O fascínio pela morte, o fantasma que retorna de 

barco, o encontro dos amantes no além e a paisagem natural usada de 

maneira dramática, lembrando quase uma pintura, são alguns elementos 

que prefiguram a dramaturgia expressionista.” O autor comenta, na 

seqüência, uma série de filmes, a partir de 1911, onde encontramos uma 



predominância de temática trágica (morte acidental, suicídio, assassinatos) 

que seria inexoravelmente associada ao expressionismo no cinema alemão. 

Apesar da aparente unanimidade em torno do que teria sido o 

cinema expressionista alemão, Aumont critica os historiadores que, segundo 

ele, vão se plagiando uns aos outros ao longo dos anos, utilizando uma 

etiquetagem historicamente consolidada, entre elas, a do “expressionismo, o 

cinema plástico por excelência, a dos pintores e dos gravadores, da tela 

escurecida, a do excesso em tudo (...). O <expressionismo alemão> seria o 

lugar privilegiado de um encontro perfeito, e quase de uma fusão entre 

pintura - em seu estado mais pictórico - e cinema” (2004, p. 194). O autor 

reconhece esse encontro, mas insiste que ele não é tão absoluto assim como 

se apregoa. E radicaliza ao afirmar que não existe e não existiu um cinema 

expressionista onde quer que seja, porque o expressionismo no cinema é 

uma “invenção” ou “descoberta” dos anos 60 com a publicação do livro A

tela demoníaca, de Eisner.  

Sobre essa obra de Eisner e a de Kracauer (De Caligari a Hitler: uma 

história psicológica do cinema alemão), consideradas as mais significativas 

dedicadas ao expressionismo alemão no cinema e fundamentais nesta 

abordagem, Aumont as considera “apaixonantes, mas simplificadoras” e 

insiste no fato de que essas obras determinaram a apreensão, no cinéfilo 

médio, de toda uma sorte de filmes esteticamente diferentes, a partir do pós-

guerra, como expressionistas. No entanto, o autor reconhece que Kracauer 

procura não confundir “caligarismo” com “expressionismo”, enquanto Eisner 

se mostra prudente ao tentar apontar “elementos expressionistas nos filmes”. 

É o próprio Kracaeur que credita aos críticos franceses a criação e o uso do 

neologismo: 

Enquanto os alemães estavam muito próximos de Caligari para 
elogiar seu valor sintomático, os franceses perceberam que 
era mais do que um filme excepcional. Cunharam o termo 
“caligarismo” e o aplicaram a um mundo do pós-guerra que 
parecia completamente de cabeça para baixo; o que, de 
qualquer modo, prova que sentiram a relação do filme com a 
estrutura da sociedade (1988, p. 88). 



Kracaeur identifica duas tendências temáticas nos filmes produzidos na 

Alemanha do imediato pós-guerra: um grupo de filmes que trazem as 

questões da vida sexual nos seus enredos e outro grupo cujos enredos eram 

adaptações de temas históricos. O primeiro, de forte apelo popular, 

apresentava, segundo o autor, fortes inclinações para a pornografia embora 

buscassem justificar sua existência no pretenso “zelo higiênico” em voga na 

educação sexual nas escolas de segundo grau. A abolição da censura 

imediatamente após a guerra favoreceu essa atmosfera de liberdade e os 

produtores souberam tirar proveito do interesse da população pelo assunto. 

“Os filmes de sexo testemunham as necessidades primitivas que surgiam em 

todos os países beligerantes após a guerra” (KRACAUER, 1988, p. 62). Uma 

reação a essa demanda eram as cruzadas moralistas que investiam 

pesadamente contra atores e salas de exibição, até lograrem a eliminar “a 

praga” das telas com o restabelecimento da censura em 1920.  

O segundo grupo, o dos filmes históricos, enveredou pelas 

superproduções adotadas pela poderosa UFA (Universum Film A. G.), fruto da 

fusão dos mais importantes estúdios cinematográficos da Alemanha, e cuja 

missão oficial “era fazer propaganda da Alemanha de acordo com as 

diretrizes governamentais. Estas estabeleciam não apenas propaganda 

direta, mas também filmes característicos da cultura alemã e filmes servindo 

ao propósito educacional” (KRACAUER, 1988, p. 51). Coube a Ernst Lubitsch a 

direção de uma série de filmes históricos e de dramas espetaculares 

(Madame du Barry, de 1919, Ana Bolena, 1920, Amores de Faraó, 1921, e 

Uma noite das Arábias, 1920, etc.), com boa aceitação internacional e que 

vão fazer surgir novos filmes do gênero no país. Kracaeur critica esses filmes 

por escamotear instintivamente “qualquer entendimento dos processos 

históricos (...) e de substituir a velha concepção da história por uma 

concepção que dissolvia a história em psicologia” (1988, p. 68-9). 

Os filmes esteticamente mais importantes do período entre 1920 e 

1924, para o autor, seguem o caminho da introversão, numa linha contrária 

à tendência corrente de associar a um “realismo convencional” um 



“ufanismo psicológico” adotada por Lubitsch e seus seguidores. Segundo 

Kracauer, esses filmes adotaram a introversão e uma inclinação para refletir 

“acontecimentos das instâncias emocionais” devido a uma forte demanda 

dos desejos coletivos do povo alemão. 

Milhões de alemães, em particular os alemães de classe 
média, parecem ter-se fechado com relação a um mundo 
moldado pela pressão Aliada, por violentas lutas internas e 
pela inflação. Eles agiam como se sob a influência de um 
terrível choque, que perturbava as relações normais entre sua 
existência exterior e interior. Na superfície, viviam como antes; 
psicologicamente, se retiraram para dentro de si mesmos 
(1988, p. 74-5). 

Para entender as determinantes histórico-culturais que levaram os 

críticos e historiadores da arte a criarem um rótulo abrangente que abrigasse 

todas as manifestações artísticas na Alemanha entre 1910 e 1925, Aumont 

identifica o uso do termo expressionismo para nomear uma corrente 

pictórica da vanguarda européia que se opunha ao impressionismo e que 

terminou por designar especificamente a arte alemã do pós-guerra, talvez, 

por forte patriotismo.  Entre as várias tentativas, segundo o autor, uma delas 

se fundamenta na

busca de um paradigma estilístico, se possível rigorosamente 
construído, preciso e argumentado, que definisse o 
expressionismo como um período, uma escola, um conjunto de 
normas formais, e permitisse ligar a ele, com certeza, 
determinado filme ou determinada parte de filme (AUMONT, 
2004, p. 197, grifo do autor). 

Os pressupostos mais comumente arrolados na designação de 

expressionista de uma obra cinematográfica não ficaram apenas no 

imaginário do “cinéfilo médio” como pretende Aumont. Além de Eisner e 

Kracaeur, autores como Agel (1982), Costa (1989), Vanoye e Goliot-Lété 

(1994), Nazário (1999), Martin (1990), entre outros, levam em conta, 

sobretudo, ingredientes do horror, da morbidez, do sobrenatural, do místico, 

da decadência física e moral, da dor e do niilismo na temática dos filmes 



alemães do período.  Eisner evoca amiúde esses estados peculiares da alma 

alemã e sua tradução plástica nas imagens daquele cinema: 

O pendor para contrastes violentos, que a literatura 
expressionista transpôs para fórmulas feitas a machado, bem 
como a nostalgia do claro-escuro e das sombras, inatas nos 
alemães, evidentemente encontraram na arte 
cinematográfica um modo de expressão ideal. As visões 
alimentadas por um estado de espírito vago e confuso não 
podiam encontrar modo de evocação mais adequado, ao 
mesmo tempo concreto e irreal (1985, p. 25).   

Quanto aos elementos da ordem do fílmico, a câmera (o 

enquadramento com seus diversos tipos de planos, ângulos e movimentos) 

trabalha no sentido de oferecer ao olho uma visão insólita do espaço 

cênico, com angulações oblíquas e enquadramentos inusitados. Nos 

quesitos não especificamente fílmicos (a iluminação, o cenário, o figurino e a 

interpretação dos atores), é atribuída aos filmes expressionistas uma 

iluminação dramática, altamente contrastada, onde a oposição claro-

escuro sintetiza o embate entre forças do Bem e do Mal comum nos seus 

enredos. A luz e a sombra, além de estruturar a cena, demarcar o espaço, 

conferir relevo à imagem, são modeladas para criar uma atmosfera de forte 

poder simbólico, inclusive ao deformar a aparência dos objetos e do 

cenário. O cenário dito expressionista trabalha com paisagens recorrentes: 

construções decadentes, cortiços, becos, vielas, ruas tortuosas e estreitas, 

cidades medievais, e nos filmes mais emblemáticos a ação se passa distante 

no tempo, a exemplo de Fausto e O Golem. O cenário nos filmes 

expressionistas persegue uma perfeita consonância com as “vibrações da 

alma” (stimmung) dos seus personagens. Na busca dessa sintonia, o diretor 

de arte de O gabinete do Dr. Caligari chega ao extremo da estilização de 

ruas com uma perspectiva explicitamente falseada. Quanto à performance 

dos intérpretes, Eisner (1985, p. 31) assinala que “é o cenário que determina a 

estilização da interpretação dos atores.”  

Veremos, a seguir, que o artista opera códigos, convenções, mitos, 

entre outros, que constituem sistemas de significado da cultura disponíveis 



numa sociedade, numa determinada época.  E, como numa via de mão 

dupla, a produção artística bebe nessa inesgotável fonte de significados 

para em seguida retroalimentá-la.  Essa produção termina por prover uma 

série de estudos que buscam compreender a sociedade que a produziu.  Os 

filmes do cinema alemão do início do século, agregados pelas 

características acima elencadas, têm alimentado ainda hoje animada 

controvérsia em torno do que realmente esses filmes informam daquele 

período histórico.  

3.2   Texto e contexto: Imagens de cinema como reflexo de uma sociedade? 

Uma das grandes questões levantadas pelos autores, que tentam 

entender uma determinada sociedade através de sua produção cultural e 

artística, é investigar até que ponto as imagens produzidas por esta 

sociedade informam a seu respeito, isto é, o quanto essas imagens visuais 

configuram uma tradução de determinados aspectos dessa própria 

sociedade.  Tudor (1975) trabalha esta questão pelo viés dos movimentos 

cinematográficos e gêneros populares, reconhecendo uma tendência na 

sociologia da arte em não mais buscar encontrar relações causais diretas 

entre fenômenos sociais e arte, mas uma inclinação para se enxergar aí 

relações estruturais. No entender do autor, 

O “estruturalismo” é, portanto, um ponto de encontro. Como 
uma boa gaveta de alfaiate recorre ao marxismo, à 
antropologia, à semiologia e à lingüística num intento de 
captar a complexidade intrínseca da relação entre arte e 
sociedade. E não é que exista um estruturalismo definitivo. As 
categorias da pretensa inter-relação variam enormemente, do 
reflexo à homologia, da afinidade à transformação (TUDOR, 
1975, p. 159).3

Tudor propõe uma análise de filmes (aí incluída a produção do 

expressionismo alemão) sob uma inspiração (parcial, admite) do 

3 Todas as citações dessa obra de Tudor têm tradução nossa.



estruturalismo, levando em conta, todavia, sua evolução, de um “simples 

determinismo estrutural” para um espectro de análise mais rico, 

reconhecendo as possibilidades de novos caminhos aos quais essa 

aproximação pode nos conduzir. A interpretação de filmes deve, segundo o 

autor, considerar o contexto em que foram produzidos, mas sem reduzi-los 

ao seu contexto.   

A proposta da nossa pesquisa não é a de investigar o quanto e em 

que aspectos as imagens dos filmes expressionistas traduzem de uma 

sociedade particular (aqui a Alemanha do período compreendido entre os 

anos de 1910-1930 e, no capítulo seguinte, a sociedade americana dos anos 

40), tarefa, reconhecemos, de difícil envergadura e já experimentada por 

Eisner e Kracaeur. Embora façamos uma contextualização dos momentos 

em que esses filmes foram produzidos, tentamos entender as imagens dos 

filmes expressionistas alemães e dos filmes noirs americanos no que sua 

simbologia tem de universal e no que essas imagens encerram do “capital 

pensado do homo sapiens”, como bem definiu Durand, já citado 

anteriormente. Acreditamos, no entanto, que esses filmes, como toda 

produção artística, expressam a sensibilidade de seus realizadores face ao 

contexto em que foram produzidos. 

Sobre as obras dos dois mais destacados estudiosos do cinema 

alemão, Tudor as considera “peculiarmente místicas”, criticando Eisner pelas 

“explicações inverossímeis” como, por exemplo, a da predisposição da alma 

alemã pela sombra. Os filmes considerados expressionistas, tanto de 

temática mística e fantasmagórica e os mais ou menos realistas, como vimos 

em Kracaeur, anteriormente, se destacam por sua ousadia estética e 

diferenciação das outras duas correntes dominantes daquela 

cinematografia. A partir desta constatação, perguntamos, que filmes ou 

grupos de filmes traduzem mais propriamente a sociedade alemã do pós-

guerra? Os filmes considerados “quase pornográficos” por Kracauer de forte 

apelo popular, as superproduções históricas ou os sofisticados filmes 

expressionistas? 



Questões semelhantes levanta Turner (1997), em Cinema como prática 

social, em relação à sociedade americana da década de 1940 cuja 

cinematografia foi marcada pelos musicais e os filmes noirs, que 

abordaremos no capítulo seguinte. Discutindo as análises correntes na 

tentativa de entender a relação cinema e sociedade, Turner põe em 

oposição as abordagens que ele chama de “reflexionistas” - que tem o 

cinema como um reflexo da ideologia de uma sociedade - às abordagens 

culturais que enfocam o cinema no domínio das representações e têm 

origem em diversos campos do saber tais como a antropologia estrutural, a 

lingüística e as teorias marxistas sobre a ideologia, entre outros.  No 

entendimento das abordagens culturais,  

o cinema não reflete nem registra a realidade; como qualquer 
outro meio de representação, ele constrói e “re-apresenta” 
seus quadros de realidade por meio de códigos, convenções, 
mitos e ideologias de sua cultura, bem como mediante 
práticas significadoras específicas desse meio de 
comunicação.   Assim como o cinema atua sobre os sistemas 
de significado da cultura - para renová-los, reproduzi-los ou 
analisá-los -, também é produzido por esses sistemas de 
significado (TURNER, 1997, p. 128-9). 

Turner identifica duas amplas categorias (textual e contextual) 

concernentes à abordagem cultural e cuja combinação, segundo ele, 

possibilita um leque muito mais abrangente de explanação. Na primeira, a 

textual, encontramos a visada de Tudor sobre os filmes expressionistas, cujos 

“textos” expressam, segundo seu autor, aspectos da cultura alemã. Focando 

sua análise nos títulos que supostamente traduzem a “alma alemã”, Tudor 

observa que, salvo alguns filmes da linha do kammerspielfillm ou cinema de 

câmara - numa estreita correlação ao kammerspiele ou teatro íntimo de 

tendência realista -, a maioria tem como característica comum o 

deslocamento físico e, principalmente, temporal da realidade do seu 

público. E cita como exemplo, o deslocamento em Metrópolis para o futuro, 

em O Golem para o passado medieval e em Os Nibelungos para um 

passado lendário.  



Enquanto as abordagens textuais trabalhando, segundo Turner (1997, 

p. 129), com “a suposição da <autoria> cultural do texto, remontam os mitos 

ou ideologias às suas fontes na cultura (...), as abordagens contextuais 

analisam os determinantes culturais, políticos, institucionais e industriais - mais 

freqüentemente - de uma indústria cinematográfica nacional.” Os estudos 

contextuais enfatizam, sobretudo, o processo de produção cultural dos filmes 

em detrimento de um enfoque que privilegie o cinema como representação 

ou fonte textual rica em significados informadores de uma determinada 

cultura. Aqui têm importância como elementos de análise de uma obra 

cinematográfica,  

a função da política cultural, intervenção governamental, 
censura, tecnologias, padrões de propriedade na seqüência 
produção-distribuição-exibição, práticas comerciais na 
indústria cinematográfica, instituições públicas, aspectos 
globais da indústria cinematográfica e muitos outros fatores 
que afetam a forma textual de um filme bem antes de ser visto 
por um crítico (TURNER, 1997, p. 130).  

 As imagens visuais são portadoras de significados acerca da 

realidade, cumprindo uma das três funções identificadas por Aumont (1993) 

e denominada de modo epistêmico. Neste sentido, as imagens nos trazem 

conhecimento sobre a realidade natural e social, proporcionado que seja 

apreendida em alguns dos seus aspectos visuais e também não-visuais. Os 

outros dois modos são o simbólico e o estético. O modo simbólico confere à 

imagem um poder de acesso à esfera do sagrado e o modo estético o de 

proporcionar prazer. Estas três funções no final atendem, segundo o autor, a 

uma necessidade humana primordial de relacionamento e conhecimento 

com e sobre o mundo, como todas as outras produções humanas. 

 Na sua leitura da sociedade alemã das três primeiras décadas do 

século XX pelas imagens dos filmes expressionistas, Tudor, embora critique as 

visadas tradicionais com forte inspiração no “marxismo vulgar”, não deixa de 

vislumbrar uma certa verdade nessas análises, que concebem o cinema 

como “uma pura  emanação ideológica da estrutura de classes.”  Para o 



autor, os erros dessas análises são simétricos aos cometidos por Kracaeur e 

Eisner pois “ali onde estes invocam concepções idealistas da alma e do 

espírito, o marxismo vulgar (ou o sociologismo vulgar) utiliza de modo 

parecido  as categorias do materialismo” (TUDOR, 1975, p.180). 

O autor se refere a um “corpo básico de temas” presente no cinema 

expressionista que gravita em torno da desintegração e morte, da luta 

desesperada contra o destino e contra a autoridade tirânica.  E, não 

obstante, reconheça uma inclinação política de direita no tratamento 

temático no conjunto desses filmes, considera simplificadora sua redução a 

uma simples ideologia conservadora.  No entender de Tudor, o cinema 

alemão significa muito mais do que isso e uma das respostas a estas questões 

passa por uma análise da relação dessa cinematografia com a dinâmica 

geral da sociedade alemã da época. 

Espoliada pela guerra, a Alemanha se debatia com os 
clássicos problemas de uma sociedade que experimenta uma 
rápida mudança social. As novas formas de relações sociais, 
as pressões pela democratização, as inovações, todo o 
aparato da sociedade estava tornando em ruínas as crenças, 
atitudes e concepções de mundo que tinha a gente. (...) 
Então, uma parte desse edifício social se desmorona por 
muitas causas, predominantemente exteriores. Ficam 
destruídas as velhas estruturas. Produz-se uma inadequação 
drástica entre as novas formas e as crenças, ainda muito 
arraigadas, sobre o que é permissível e inclusive possível 
(TUDOR, 1975, p.180). 

A instabilidade social e política com o caos econômico do pós-guerra 

e a intensificação dos conflitos de classe, vão segundo o autor, encontrar 

nos filmes expressionistas sua adequada expressão.  

Desde logo, os filmes expressavam em parte a velha cultura. 
Mas como vimos não paravam aí. Respondia a este mundo 
social desorganizado, a esta ausência de harmonia 
sociocultural, com as deslocamentos, ambigüidades, e 
sombras do estilo alemão. (...) Estes filmes combinavam os 
valores da cultura tradicional alemã com uma evocação 
emotiva da desordem coetânea. A conclusão moral era clara. 



Em certas ocasiões, as alegorias resultavam mais concretas 
(TUDOR, 1975, p. 182). 

Observando que em outras sociedades européias da época as 

mazelas do capitalismo e a arte expressionista também estavam presentes, 

Tudor assinala que somente a sociedade alemã produziu um tipo de cinema 

tão peculiar. Em face a uma desintegração sociocultural, o cinema se 

configurou uma afirmação da cultura tradicional, uma reação ao caos 

social instalado. Contribuiu, sem dúvidas, para uma resposta assim 

articulada, a forte herança cultural romântico-gótica e do claro-escuro 

predominante na literatura, no teatro e nas artes plásticas. Por isso, no 

entender de Tudor, o primeiro cinema alemão mesmo recorrendo a um 

deslocamento espaço-temporal na maioria de suas películas, fala da 

Alemanha de sua época. “Os filmes são uma articulação das respostas de 

seus criadores ante ao mundo em que vivem, neste caso limitadas pelas 

técnicas concretas de que se dispõe e os estilos que se consideram 

aceitáveis”  (TUDOR, 1975, p. 182).  

A afirmação acima é corroborada por Turner, para quem,  

O cineasta, como o romancista ou o contador de histórias, é 
um bricoleur - uma espécie de faz-tudo que realiza o melhor 
que pode com o material que tem à mão. O cinema usa os 
repertórios e convenções representacionais disponíveis na 
cultura a fim de fazer algo diferente mas familiar, novo mas 
genérico, individual mas representativo (TURNER, 1997, p. 129). 

Abordando essa complexa relação entre cinema e sociedade, Morin 

fundamenta-se numa antropologia do imaginário para enxergar o cinema 

como um “espelho antropológico” que reflete as realidades práticas e 

imaginárias do homem. O autor postula uma análise do conteúdo dos filmes 

à luz dos processos de projeção-identificação e na sua tripla realidade, 

antropológica, histórica e social. 

Assim, os diversos complexos de magia, de afetividade, de 
razão, de real, que compõem a estrutura molecular dos filmes, 



nos conduzem aos complexos sociais contemporâneos e aos 
seus componentes, aos progressos da razão no mundo, à 
civilização da alma, às magias do século vinte, heranças das 
magias primitivas e fixação fetichista da nossa vida individual e 
coletiva (MORIN: 1997, p. 240). 

Apesar dos erros apontados por diversos autores no enfoque de 

Kracauer e Eisner, esses autores buscaram em suas análises explicar a 

sociedade alemã das três primeiras décadas do século XX, através das 

imagens cinematográficas daquele período. Kracaeur pelo viés da 

psicologia coletiva (para quem os filmes expressionistas são um monologue 

intérieur unique e “revelam o que ocorria em camadas quase inacessíveis da 

mente alemã”) e Eisner pela ideologia ou visão de mundo (Weltanschauung)

expressa, sobretudo, na produção literária do romantismo do século anterior 

com suas alegorias místicas e densa simbologia. Estes dois autores nortearão 

o presente capítulo pela importante contribuição que suas obras trouxeram 

na interpretação das significações imaginárias das imagens do cinema 

expressionista alemão. 

3.3    Luz e trevas na tela demoníaca 

Discutimos anteriormente, e de forma breve, as características 

evocadas pela maioria dos estudiosos na identificação de um filme 

expressionista alemão e aqui divergimos de Aumont, que não encontra um 

consenso desses pressupostos, a não ser em um reduzidíssimo exemplar de 

obras. Acreditamos que um filme não teria de reunir uma combinação de 

todos esses atributos para ser etiquetado de expressionista. Nos propósitos de 

nossa investigação, vamos considerar expressionistas os filmes onde a 

iluminação (luz em contraste com as sombras) traduza os temas neles 

abordados (a morte, o caos, a decadência, o fantástico, o sobrenatural, 

etc.) e encerre na sua arquitetura imagética um agrupamento de símbolos, 

cujas significações imaginárias constituam uma constelação em torno do 

Regime Diurno da Imagem, e dos seus símbolos antitéticos, trabalhado por 

Durand em As estruturas antropológicas do imaginário.



O gabinete de Dr. Caligari (1919), O Golem (1920), A morte cansada

(1921), Nosferatu (1922), A última gargalhada (1924), Fausto (1926) e M, O 

Vampiro de Düsseldorf (1931), são obras a serem analisadas no presente 

trabalho, pelo emprego expressivo dos efeitos de iluminação, onde o 

embate claro-escuro está plenamente em consonância com o conteúdo da 

obra, repercutindo vigorosamente no imaginário do espectador. Um filme 

como Fausto, de Murnau, por exemplo, se presta mais plenamente a essa 

abordagem, outros menos, o que justifica uma maior extensão na sua 

análise. Friedrich Wilhelm Murnau (1888-1931) é contemplado na nossa 

análise com três de suas obras, Nosferatu, A última Gargalhada e Fausto,

consideradas emblemáticas do expressionismo alemão. Encontramos nesses 

filmes uma farta iconografia cuja significação simbólica é tema central da 

presente investigação. Formado em História da Arte e seguidor do teatro de 

Max Reinhardt, Murnau é, segundo Eisner (1985), o criador das imagens mais 

arrebatadoras do cinema alemão, tendo retomado quadros célebres, não 

para reproduzi-los, mas para transformá-los cinematograficamente em visões 

bem particulares.

 Iniciaremos nossa leitura com Fausto, que se apresentará como uma 

espécie de espinha dorsal no decorrer da análise dos demais filmes aos quais 

recorreremos para se unir à sua estrutura como reforço quando as 

significações do seu complexo luz-sombra e dos símbolos correlatos lhes 

forem isomorfas. A ação dramática de Fausto se desenrola no final da Idade 

Média, dividida em duas partes; a primeira narra o pacto do alquimista 

Fausto com o diabo Mefistófeles e a segunda, o drama de Goethe sobre a 

paixão de Fausto por Gretchen.  É considerado o que o cinema alemão nos 

legou de mais notável, em termos de jogo de luz e sombra, e um dos mais 

emblemáticos dos filmes expressionistas. Além da iluminação, enfoque maior 

deste trabalho, incluiremos na nossa análise, sempre que se fizer necessário, 

elementos outros (figurinos, cenário e objetos de cena), que componham a 

imagem e interajam no cenário e na ação corroborando com a significação 

e atmosfera geral da obra.



Fausto foi realizado em 1926, às vésperas do cinema passar de sua 

fase “muda” para a fase sonora quando se conseguiu pela primeira vez 

sincronizar um fonógrafo a um projetor de imagens. A atmosfera mística do 

filme está presente já nos créditos iniciais, com fonte no estilo gótico. Na 

seqüência seguinte, as legendas (citadas como epígrafe deste capítulo) 

anunciam o terror que virá. A primeira cena de Fausto apresenta figuras 

esqueléticas cavalgando entre densas nuvens. São os quatro cavaleiros do 

Apocalipse que compõem uma visão aterradora e que nas artes plásticas 

têm o equivalente na gravura homônima de Dürer (1471-1528), pioneiro no 

uso desta técnica gráfica como uma arte maior, na qual Murnau deve ter 

buscado inspiração (Imagem 21). 

Imagem 21. Gravura de Dürer, Os quatro cavaleiros do Apocalipse, c.1497-98. 
Fonte: Strickland (1999, p. 42) 



Ao abordar os símbolos teriomórficos, Durand (2002, p. 69-70). 

demonstra o quanto as representações animais, desde cedo, fazem parte 

do nosso imaginário e o quanto “esta orientação teriomórfica da 

imaginação forma uma camada profunda, que a experiência nunca 

poderá contradizer, de tal modo que o imaginário é refratário ao 

desmentido experimental.” O esquema da animação derivado dos reflexos 

dominantes tem sua valorização negativa no fervilhamento, no movimento 

brusco e na agitação associados ao caos e à experiência primeira da 

queda no nascimento. Durand (2002, p. 74-75) identifica uma afinidade do 

tema do Mal na obra de Hugo, Byron e Goethe com um sentido negativo 

dos movimentos bruscos próprios da fuga, perseguição fatal e errância aos 

quais está associado o simbolismo do cavalo, “isomorfo das trevas e do 

inferno”, ligado ao Mal e à Morte em diversas culturas. A cena em questão é 

apocalíptica e anuncia a tragédia que se abaterá sobre a humanidade: a 

guerra, a peste, a fome e a morte cavalgam em corcéis negros num cortejo 

fúnebre aterrador4.

Vamos encontrar o isomorfismo do animado associado às significações 

maléficas imaginárias dos símbolos teriomórficos em Nosferatu, uma sinfonia 

de horror (1922), também dirigido por F. W. Murnau. Baseado no romance 

Drácula, de Bram Stoker. Em resumo, a ação se passa em 1838, na cidade 

de Bremen, e o enredo trata da história do corretor Hutter que viaja à Costa 

do Mar Báltico para encontrar o misterioso Conde Orlock (Max Schreck) 

interessado na compra de uma casa “deserta e agradável” na cidade. No 

percurso, Hutter (Gustav von Wangenheim) se hospeda numa estalagem e 

deixa atônitos os moradores da região que o advertem da maldição do 

local que ele pretende visitar. À noite, um lobo agitado dá os primeiros sinais 

do clima de sinistro da viagem. Durand revela no bestiário da imaginação

simbólica o papel desempenhado pelas figuras cinomórficas:  

O lobo é ainda no século XX um símbolo infantil de medo, pânico, 

de ameaça, de punição. (...) Num pensamento mais evoluído, o 

4 Fausto, cena 01, capítulo 02 do DVD original (Continental Home Vídeo).



lobo é assimilado aos deuses da morte e aos gênios infernais. (...) É, 

portanto, na goela animal que vêm concentrar todos os fantasmas 

terrificantes da animalidade: agitação, mastigação agressiva, 

grunhidos e rugidos sinistros (2002, p. 85-86). 

O primeiro encontro do Conde Orlock com Hutter se dá no interior do 

castelo. Orlock surge de uma passagem arqueada e sombria que se 

assemelha a uma enorme goela animal5. O próprio Nosferatu, duplo do 

Conde Orlock, tem uma aparência cinomórfica com suas orelhas pontudas, 

olhos grandes e esbugalhados com olheiras profundas, supercílios volumosos 

e arqueados como asas de uma ave e dentes longos e afiados. Crânio 

disforme e calvo, “horrivelmente nu e quase indecente”, como assinala 

Eisner. Suas mãos, finas e anormalmente longas, assemelham-se a garras. 

Veste uma sobrecasaca negra ajustada ao corpo esquálido e corcunda 

(Imagem 22). “Nosferatu”, lê-se numa legenda, “essa palavra não parece 

com o som do canto do pássaro da morte da meia-noite?”  

Imagem 22. Fotograma de Nosferatu, de F. W. Murnau, 1922. 
Fonte: Nosferatu (Continental Home Vídeo)

5 Nosferatu, cena 01A, capítulo 4 do DVD original (Continental Home Vídeo).



No trajeto de Hutter ao castelo do Conde Orlock, os cocheiros 

recusam-se a ir mais longe (“o outro lado é a terra dos horrores”), obrigando-

o a seguir a pé. Uma carruagem, conduzida por um estranho cocheiro, surge 

do nada num ritmo frenético (efeito acelerado da câmera ou fast motion) e 

o apanha. Coche e cocheiro portam um figurino funesto composto de 

longas capas negras, que vestem inclusive os cavalos, conferindo uma 

enorme semelhança com um antigo transporte funerário. Na cena seguinte 

o efeito da câmera acelerada imprime uma velocidade insólita ao coche, 

às densas nuvens e à vegetação que se agita. Acrescido a isso, um efeito de 

solarização (a imagem torna-se negativa com a inversão do tom das áreas 

claras e escuras) conferindo à ação um aspecto aterrador que se constitui a 

passagem de Hutter para um mundo fantasmagórico6 (Imagem 23). “O 

negativo presta-se especialmente para evocar o outro mundo, um reino 

espectral em que coisas vivas se tornam esqueletos, um demoníaco, 

macabro antimundo” (STEPHENSON E DEBRIX, 1969, p.143).  

Imagem 23. Fotograma de Nosferatu, de F. W. Murnau, 1922. 
Fonte : Nosferatu (Continental Home Vídeo).

6 Nosferatu, cenas 01B e 01C, capítulo 4 do DVD original (Continental Home Vídeo).



Temos aí, numa mesma imagem, a convergência de símbolos 

teriomórficos, catamórficos e nictomórficos: o cavalo e sua isomorfia com as 

imagens funestas, como citado anteriormente, e o aceleramento 

exacerbado de sua cavalgada isomorfo do caos e da queda. A imagem em 

negativo transforma dia em noite com todas as suas significações maléficas 

atribuídas pelo regime Diurno da Imagem. Por que nossa aversão imaginária 

aos movimentos bruscos e à agitação? Durand explica: 

Esta repugnância primitiva diante da agitação racionaliza-se 
na variante do esquema da animação que o arquétipo do 
caos constitui. (...) O inferno é sempre imaginado pela 
iconografia como um lugar caótico e agitado (...). O esquema 
da animação acelerada que é a agitação formigante, 
fervilhante ou caótica parece ser uma projeção assimiladora
da angústia diante da mudança brusca. (...) Ora, a mudança 
e a adaptação ou a assimilação que ela motiva é a primeira 
experiência do tempo. As primeiras experiências dolorosas da 
infância são as experiências de mudança: o nascimento, as 
bruscas manipulações da parteira e depois da mãe e mais 
tarde o desmame. Essas mudanças convergem para a 
formação de um engrama repulsivo no lactente (2002, p. 74, 
grifos nossos).  

As imagens caóticas e repugnantes do fervilhamento e agitação vão 

estar presentes na seqüência seguinte, quando uma nuvem de morcegos, 

que se agitam em torno da torre do castelo, prenuncia a tragédia. E quando 

ela se instala, de fato, com a chegada de Nosferatu (o Conde Orlock) e sua 

praga de ratos pestíferos, infestando a barca que o conduz à Bremen e 

dizimando todos seus tripulantes7. A imagem da agitação dos ratos será 

recorrente ao longo do filme reforçando sua atmosfera de terror. Temos mais 

um momento emblemático da animação como anúncio macabro na cena 

(com efeito de aceleramento da câmera) em que Nosferatu empilha 

freneticamente caixões mortuários sobre uma carroça que, veremos em 

seguida, serão transportados por barqueiros através de um rio agitado, antes 

de embarcarem na nau da morte. A imagem dos barqueiros descendo o rio 

7 Nosferatu, cenas 02A, capítulo 4, e 02b, capítulo 6 do DVD original (Continental Home Vídeo).



evoca o mito de Caronte, o barqueiro condutor dos mortos para o Hades, o 

Mundo Inferior, cuja entrada tem como vigia Cérbero, o cão de guarda de 

três cabeças8. Em Nosferatu é o sobrenatural, o funesto, que anima os 

objetos: as portas se abrem e fecham sozinhas. A nau fantasma, depois de 

dizimada toda sua tripulação, chega sem timoneiro, solene e assustadora, 

ao porto. O próprio Nosferatu age como um autômato ao erguer-se do 

sarcófago como se levitasse9.

Vamos encontrar o esquema da animação como conotações 

aterradoras em mais um instante de Nosferatu: na perseguição exasperada 

pelas ruas da cidade da população e polícia ao corretor Knock que 

mantém um pacto sobrenatural com o vampiro. Knock, por sua vez, tem o 

aspecto de um símio e age como tal, mormente quando recebe os eflúvios 

dominadores de Nosferatu10. Igualmente O gabinete do Dr. Caligari traz 

momentos onde a agitação tem, de certa forma, algo de maléfico: na feira 

itinerante que chega à Holstenwall com “maravilhas mil! Milagres! Prodígios! 

Espetáculos inéditos! Tudo novo!”, as pessoas se agitam em busca de 

diversão. Uma das inúmeras atrações é o gabinete do dr. Caligari, um 

misterioso monge que apresenta Cesare, um sonâmbulo que está dormindo 

há 25 anos e poderá acordar ao seu comando. Cesare tem o dom de 

prever o futuro das pessoas. E muito mais: sob domínio do mestre Caligari 

comete uma série de assassinatos na pequena cidade, provocando pânico 

e horror. Em Caligari, temos o fervilhamento de pessoas curiosas que 

transitam na feira em busca das suas estranhas atrações e na perseguição a 

Cesare, quando este desiste de assassinar a bela jovem por quem se 

apaixona e foge carregando seu corpo inerte pelas vielas da cidade11.

As fontes literárias, observa Kracauer, são ricas em evocações do 

imaginário de Babel e da Babilônia para caracterizar o aspecto caótico de 

um parque ou feira de diversões:  

8 Nosferatu, cenas 03A e 03B, capítulo 5 do DVD original (Continental Home Vídeo).
9 Nosferatu, cena 04A, capítulo 7, e cena 04B, capítulo 8 do DVD original (Continental Home Vídeo).
10 Nosferatu, 05A, capítulo 11 do DVD original (Continental Home Vídeo).
11 O gabinete do dr. Caligari, cena 01, capítulo 2, e cena  02, capítulo 6 do DVD original (Continental 
Home Vídeo).



A maneira pela qual tais imagens bíblicas são utilizadas, 
caracteriza o parque como um enclave de anarquia na esfera 
do entretenimento. Isto é responsável pelo seu eterno poder 
de atração. (...) Para adultos é uma regressão aos dias da 
infância, nos quais jogos e negócios sérios são idênticos, coisas 
reais e imaginárias se misturam, e desejos anárquicos testam 
sem objetivo possibilidades infinitas. Através dessa regressão, o 
adulto escapa de uma civilização que tende a crescer demais 
e a matar de fome o caos de instintos - escapa dela para 
restaurar aquele caos sobre o qual a civilização sempre 
repousa. O parque não é liberdade, mas anarquia gerando 
caos (1988, p. 89-90). 

É também numa feira na cidade medieval de Fausto, onde animados 

transeuntes prestigiam variadas atrações teatrais e circenses quando o Mal 

abate sua população12. O esquema da animação também se revela nas 

impressionantes cenas que compõem a seqüência da destruição do gueto 

provocado pela criatura de barro em O Golem, a segunda versão levada à 

tela em 1920 por Paul Wegener e Carl Boese. A primeira é de 1914 e teve 

Henrik Galeen como co-diretor. No Golem de 1920, o Grande Rabino Loew 

“lê nas estrelas os infortúnios que ameaçam os judeus” e que se traduzem, 

veremos na seqüência, num decreto terreno que exige a retirada da cidade, 

até o término do mês, de todo o seu povo, acusado de praticar “artes 

mágicas”.  O Rabino esculpe, então, o Golem, mito de uma lenda semita, 

para proteger a sua gente, dá vida ao gigante e vai ao encontro do 

Imperador para solicitar a revogação da lei de banimento. No “festival das 

rosas” no palácio imperial, o Rabino e o Golem são objetos de escárnio, o 

que leva o judeu a ordenar ao gigante a destruição do lugar. Sem saída, o 

Monarca e seus convivas suplicam a intercessão dos poderes mágicos do 

Rabino. Revogado o decreto, eles voltam ao gueto para contar a boa nova. 

O ato de regozijo do povo nas ruas e na Sinagoga já antecede, nestes 

símbolos arquetípicos do animado (feiras, festas populares, perseguições, 

manifestações políticas e religiosas onde a massa se anima, “fervilha”, 

extravasando sentimentos contidos), a tragédia que se seguirá.  

12 Fausto, cena 02, capítulo 03 do DVD original (Continental Home Vídeo).



Do ritual religioso na Sinagoga ao júbilo nas ruas13, culminando no 

Golem semeando a destruição e morte pelo gueto, temos imagens do caos 

e do inferno: labaredas gigantes consomem suas construções mal-

ajambradas, cujas portas como bocas escancaradas num grito vomitam 

habitantes aterrorizados que correm desnorteados. A arquitetura dos becos 

e vielas em chamas é a própria expressão do terror estampada na fisionomia 

da turba atarantada14 (Imagens 24 e 25).  

Imagem 24. Fotograma do caos no gueto em O Golem, de Paul Wegener, 1920. 
Fonte: O Golem (Continental Home Video)

Nazário traduz assim o significado do espaço urbano nos filmes do 

expressionismo alemão: 

(...) a rua “expressionista” exprime uma angústia atemporal e 
metafísica. Nela caminham seres arrasados moralmente, 
deprimidos por obscuras problemáticas. Sinistra, seus lampiões 
iluminam apenas o pequeno espaço estelar sobre o qual 

13 O Golem, cena 01, capítulo 7 do DVD original (Continental Home Video).
14 O Golem, cena 02, capítulo 7 do DVD original (Continental Home Video).



pendem perigosamente: o resto, são espaços cavernosos, 
becos sem saída, lugares pelos quais só é possível passar 
vergando o corpo. (1983, p. 25) 

A isomorfia do esquema do animado e do teriomórfico é evidenciado 

por Durand e Bachelard quando fazem analogias entre essas imagens 

fugidias do movimento animal e os sentimentos de mal-estar dele derivados, 

lembrando que pragas de pequenos animais (gafanhotos, rãs, etc.), que se 

agitam em desordem, são imagens associadas ao Apocalipse. Que imagem 

mais medonha do que a agitação larvar? 

Imagem 25. Fotograma da população aterrorizada em O Golem.
Fonte: O Golem (Continental Home Video)

Voltando à análise do filme Fausto, após o primeiro embate entre o 

Anjo e Mefistófeles, uma luz ofuscante – de um sol incandescente – invade a 

tela. Na seqüência seguinte, vemos Mefistófeles de costas com asas negras 

gigantescas ocupando dois terços da tela. Seu perfil está parcialmente 



iluminado por uma luz cuja origem até então desconhecemos. Feixes de luz 

riscam de forma intermitente suas asas negras. Veremos, então, que a luz 

reveladora de sua fisionomia provém da espada incandescente do Anjo, 

que se nos apresenta em seu completo resplendor. Temos um embate verbal 

entre o Bem e o Mal cuja tradução imagética se dá pelo contraste entre luz 

e sombra, branco e negro, com as significações imaginárias vigorosas que 

dele advém. A transcrição dos diálogos desta seqüência - apresentados no 

filme em forma de letreiros intercalando os planos, já que se trata de um 

filme não-sonoro - é pertinente para que possamos avaliar a dimensão do 

conflito que se desenrolará: 

ANJO (para Mefistófeles): Basta, pare! Por que aprisiona a 

humanidade com guerra, peste e fome? 

MEFISTÓFELES: A terra é minha. 

ANJO: A terra jamais será sua. O homem é de Deus. 

O enquadramento que se segue é de uma grande beleza plástica: a 

silhueta negra de Mefistófeles com suas asas descomunais ocupando todo o 

primeiro plano contrasta fortemente com a brancura ofuscante do Anjo 

Guerreiro em contraplano (Anjo: Olha lá embaixo!). Vemos Fausto, o 

alquimista que segura um livro de frente a um globo rodeado de anéis 

luminosos. À sua volta, aprendizes magnetizados com os ensinamentos do 

Mestre: “São maravilhosas todas as coisas do céu e da terra! Mas maravilha 

suprema é a liberdade do homem de poder escolher entre o Bem e o Mal.”  

É o Anjo, desta vez, que ocupa os dois terços da tela numa 

composição em diagonal. No canto inferior direito, o perfil de Mefistófeles 

quase todo sombreado, iluminado apenas em sua porção superior pela luz 

que emana do Anjo, o que o torna mais assustador. O Anjo é todo luz. Da 

sua espada emanam raios luminosos. Há uma contraluz no Anjo que o 

contorna como uma aura. A luz que o ilumina vem de cima e de frente. Sua 



vestimenta de guerreiro medieval é de uma brancura intensa o que o torna 

uma figura irradiante15 (Imagem 26).  

Imagem 26. Fotograma do enfrentamento de Anjo e Mefistófeles em Fausto, de Murnau. 
Fonte: Fausto (Continental Home Video) 

Luz e espada (gládio), como assinala Durand, são símbolos 

ascensionais e verticalizantes no esquema da elevação (em torno do qual 

gravitam os símbolos diairéticos ou da divisão, distinção e purificação) que 

se opõem aos esquemas da queda, da descida, da interioridade e das 

trevas. Diel (citado por Durand) faz uma oposição simbólica entre armas 

cortantes (faca, punhal, espada), considerando-as lícitas, e armas 

contundentes, as designadas impuras, como uma maça, arma de forma 

cilíndrica. Por ser percutiente e punctiforme, o gládio carrega uma 

simbologia de pureza, potência e nobreza, como bem explica Durand: 

15 Fausto, cena 03, capítulo 2 do DVD original (Continental Home Vídeo).



(...) o gládio se torna “a arma dos povos conquistadores”, e 
permanece “a arma dos chefes”, pelo seu caráter diairético 
que a sua lâmina cortante implica (...). A espada é, assim, o 
arquétipo para o qual parece orientar-se a significação 
profunda de todas as armas, e por este exemplo se vê como 
se ligam inextricavelmente num sobredeterminismo as 
motivações psicológicas e as intimações tecnológicas (2002, p. 
165). 

Com sua vestimenta e espada (estilizadas) de cavaleiro medieval, o 

Anjo em Fausto é nitidamente um guerreiro. Asa e espada são 

representações da verticalidade e da ascensão, valorizadas positivamente 

porque são promessas da elevação, do vôo, da limpidez, da correção, da 

aurora e da luz, numa constelação de símbolos benfazejos, que possibilitam 

o acesso à esfera do celestial, do divino: 

(...) o arquétipo profundo das fantasias do vôo não é o pássaro 
animal mas o anjo, e que toda a elevação é isomórfica de 
uma purificação porque é essencialmente angélica. (...) 
Muitas vezes a imagem tecnológica da flecha vem substituir o 
símbolo natural da asa. (...) Mas, sobretudo, pela sua 
assimilação do raio, a flecha acrescenta os símbolos da pureza 
aos da luz, a retidão e a instantaneidade vão sempre de par 
com a iluminação (DURAND, 2002, p. 134-135). 

Na sua Mitologia do Sol, Christinger (1973) assinala a presença de 

pássaros nas representações do astro na Europa pré-histórica.  Nelas, o disco 

solar vem frequentemente acompanhado de pássaros, sobretudo aquáticos, 

como o cisne, o mais majestoso entre eles. Da mesma forma, no Oriente 

Médio, a exemplo da Babilônia, onde o Sol era figurado como um disco 

alado, às vezes acrescido de uma cauda de pássaro. Representação que se 

repete no Iran cuja imagem evoca o sobrevôo da Terra pelo astro diurno. No 

Egito, uma lenda reza que do ovo de um pássaro aquático saiu um ganso e 

com ele a luz, porque o pássaro era o próprio Sol. Surgia assim o primeiro 

clarão de luz na obscuridade.  

Ao longo do filme, veremos que na negociação do nosso herói com 

Satã, além da salvação da peste, entra na barganha o domínio contra o 

tempo. No afã de resgatar a juventude perdida (quer dizer, a batalha 



perdida contra o tempo) e ter Gretchen, a amada, de volta, Fausto assina 

um pacto de sangue com Mefistófeles e vende sua alma. O gládio luminoso 

do Anjo não deixa de ser um prenúncio da vitória da luz contra as trevas, 

pois, “imaginar o tempo sob uma face tenebrosa é já submetê-lo a uma 

possibilidade de exorcismo pelas imagens da luz” (DURAND, 2002, p. 123). 

MEFISTÓFELES: Quer apostar que conseguirei a alma de Fausto na 

frente de Deus? 

ANJO: Se destruir o que existe de divino em Fausto, a Terra será sua! 

Mesfistófeles desaparece pela borda inferior do quadro descendo às 

trevas. A luz que irradia do Anjo se configura numa estrela de várias pontas e 

inunda toda a tela fazendo-o desaparecer. Há um corte para um Plano 

Geral de uma cidade medieval. Dia. A cidade está em festa: feira, teatro de 

sombras e atrações variadas animam a população. Mefistófeles, numa 

imagem gigantesca observa do alto. A cada alternância de plano com a 

atração circense sua figura satânica é mostrada numa tomada cada vez 

mais fechada até invadir todo o quadro. De repente o acrobata perde as 

forças e tomba morto no palco. “A peste! A peste!”, grita a população. Uma 

fumaça de enxofre empurrada por uma forte ventania varre toda a 

cidade16.

LEGENDAS:  
“A epidemia se alastra e em poucos dias metade da 
cidade estará sobre o leito da morte.” 

A cidade sucumbe na escuridão. Nas ruas, figuras encapuzadas 

carregam corpos, sob o olhar malévolo de Mefistófeles. A luz agora é a das 

fogueiras que queimam corpos pestilentos17.

LEGENDAS:  
“Para encontrar a cura para a peste Fausto ora dia e 
noite para Deus. Um terror mortal e o medo da  

16 Fausto, Cena 03, capítulo 03 do DVD original (Continental Home Vídeo).
17 Fausto, Cena 03B, capítulo 03 do DVD original (Continental Home Vídeo).



morte tomam conta da cidade.”  

Na seqüência seguinte18, vemos que Fausto além de alquimista é 

respeitado mago a quem as pessoas da cidade recorrem para solicitar 

elixires e fórmulas medicinais. Ele tem longa barba branca, olhar bondoso, 

uma imagem arquetípica de um profeta bíblico. Bondade isomorfa da luz 

que tempos de trevas carecem. “A finalidade suprema da alquimia seria 

<engendrar a luz>, como diz Paracelso, ou melhor, como viu profundamente 

Eliade, acelerar a história e dominar o tempo” (DURAND, 2002, p. 304). No 

inventário da relação ancestral do homem com o fogo, em La magie du feu,

Gaston Malherbe (1973) constata que a natureza mesma do fogo 

engendrou a incontáveis especulações. Para os gregos, ele está entre os 

quatro elementos primordiais formadores do universo. Os alquimistas 

acreditavam que 

o fogo, princípio macho, emanação divina, fecundou a 
matéria, princípio fêmea, fazendo nascer, de início, os 
elementos primordiais e, depois, os diversos corpos formados a 
partir desses elementos. Obtida pelo cozimento da matéria, a 
pedra filosofal está no centro de suas pesquisas e dará origem 
ao ouro, à prata e a substâncias miraculosas, tais como a 
panacéia ou o elixir da vida (MALHERBE, 1973, p. 122, grifo do 
autor).  

Voltando à seqüência em questão, na ruas, um padre pede à 

população jejum, orações e penitências para enfrentar a peste. Desafiado 

por um grupo dionisíaco que bebe, dança e ri, o pregador pede respeito 

pela morte. Uma das mulheres do grupo retruca: “Nós ainda vivemos, nós 

ainda amamos! Morreremos dançando nos braços um do outro!”. O padre 

morre fulminado ao ver o rosto de Mefistófeles e o grupo festeiro foge 

apavorado (“A peste!”). Agora Fausto encontra pessoas que lhe pedem 

socorro e as aconselha: “Pensem nisto!, estamos perdidos! Sem fé, não há 

ajuda. Sem conhecimento não há ajuda. Tudo é vaidade...” Mas em casa, 

18 Fausto, Cena 03C, capítulo 03 do DVD original (Continental Home Vídeo).



descrente, Fausto renega o conhecimento e a religião, arremessando livros 

ao fogo, entre eles uma Bíblia. Num dos livros que ardem nas chamas, uma 

frase lhe chama a atenção: “E se você adorar o Senhor das Trevas, chame-o 

e ele lhe dará o poder e a glória do mundo... Então vá a uma encruzilhada e 

chame-o três vezes.”19 A seqüência seguinte é uma das mais sombrias do 

filme e apresenta um conjunto de elementos no que eles têm de mais 

negativo no nosso imaginário: a lua cheia - mas obscurecida por densas 

nuvens moventes, árvores inclinadas em silhueta e de aspecto tenebroso, 

vento, fogo e fumaça. Fausto invoca três vezes o “Rei das Trevas” com um 

livro nas mãos. Um círculo de fogo surge no chão à sua volta e dele sobem 

halos de fumaça. Uma esfera de fogo corta o céu e cai na terra. Dela surge 

Mefistófeles em forma humana, mas de aspecto grotesco, como um 

personagem de uma farsa, olhar e riso desdenhosos. Fausto foge, mas 

sempre o encontra pelo caminho. Até que, em casa, a estranha figura se 

apresenta (“Você me chamou, aqui estou”)20.

A fotografia de Fausto - intencionalmente arquitetada para reforçar a 

atmosfera de terror, caos, niilismo e dor - recorre a imagens arquetípicas 

disseminadas nos textos bíblicos e no legado das artes plásticas, 

exacerbando o contraste entre luz e sombra, preto e branco, trabalhando 

esses matizes com suas significações imaginárias do Bem e do Mal, do divino 

e do satânico. O contraste dramatiza a imagem, aumenta seu impacto 

emocional no espectador de um quadro ou de um filme, porque esconde 

nas sombras o que não tem interesse para a mensagem e realça na luz o 

que deve ser visto, e, principalmente, traz com as sombras os sentimentos de 

medo do desconhecido, do que não se pode ver, de um perigo sempre 

iminente. “A luz natural e artificial é um problema fundamental; sua 

distribuição, o ritmo de sua aparição ou de sua desaparição condiciona 

fisiologicamente o homem” (SCHÖEFFER, citado por ALEKAN, 1979, p. 02). 

Esse condicionamento, acrescenta Alekan, é também da ordem da 

interioridade, do psicológico.  

19 Fausto, cenas 04A, 04B e 04C, capítulos 3 e 4 do DVD original (Continental Home Vídeo). 
20 Fausto, cena 06, capítulo 5 do DVD original (Continental Home Vídeo). 



Ao discorrer sobre a concepção imagética de Fausto, Eisner logra a 

fazer através desta obra uma síntese do clima dos outros filmes desse 

movimento de vanguarda do cinema mundial - e sua repercussão na psique 

do espectador:  

A câmera de Carl Hoffmann irá conferir à parte terrestre desse 
filme aquela plástica extraordinária, capaz de impregnar de 
diabolismo até mesmo o tecido de uma vestimenta. (...) Na 
Studierstube, o gabinete de trabalho de Fausto, a luz nebulosa 
e flutuante ainda subsiste. Nenhum contraste arbitrário, nada 
daqueles contornos acentuados em demasia, nem daquelas 
sombras artificialmente recortadas às quais tendem tantas 
vezes os cineastas alemães. As formas saem das brumas 
suavemente luminosas, opalescentes. Se Murnau guarda a 
lembrança da luz que banha Fausto na gravura de 
Rembrandt, interpretará à sua maneira o papel da iluminação 
(EISNER,1985, p. 198). 

A comparação com a obra de Rembrandt é por demais pertinente, 

pois o artista, como vimos anteriormente, conferiu ao embate claro-escuro, 

nas artes plásticas e gráficas, dimensões metafísicas e universais.  A estética e 

a temática do expressionismo alemão funde, amiúde de forma magistral, 

forma e conteúdo. A transposição do claro-escuro do pintor holandês, dos 

“efeitos mágicos de luz” e do “gosto pelo fantástico que prenunciava o 

expressionismo” deveu-se à vinda, para as hostes do cinema, por obra de 

Paul Davidson, do revolucionário encenador Max Reinhardt, que carregou 

consigo os mais notáveis atores de sua trupe, entre eles, Paul Wegener, 

Conrad Veidt, Werner Krauss e Emil Jannings (NAZÁRIO, 1999).  A presença da 

luz dramática do teatro de Reinhardt no cinema expressionista é consenso. 

Como expõe Eisner: 

Era natural que o cinema, ao se tornar uma arte, aproveitasse 
as descobertas de Max Reinhardt, que utilizasse o claro-escuro 
e os mantos de luz que se derramavam de uma janela alta 
num interior escuro, assim como eram vistos todas as noites no 
Deutsches Theather.   

No entanto, adverte: 



o célebre claro-escuro do cinema alemão não tem como 
origem única o teatro de Max Reinhardt. Não podemos 
negligenciar a contribuição dos cineastas nórdicos, sobretudo 
os dinamarqueses, que invadiram os estúdios alemães, como 
Stellan Rye, Holger Madsen ou Dinesen. Eles trouxeram, antes 
mesmo que o estilo expressionista se definisse, o amor pela 
natureza e o senso do claro-escuro (EISNER,1985, p. 44). 

Quanto ao fotógrafo Carl Hoffmann, ele deixou marcas de seu 

virtuosismo no expressionismo cinematográfico alemão como cameraman

(denominação, na época, da função do diretor de fotografia de um filme) 

nas obras mais significativas do movimento, ao lado de Guido Seeber (O

estudante de Praga, O Golem), Fritz Arno Wagner (Nosferatu), Willy Hameister 

(O gabinete do Dr. Caligari), Karl Freund (A última gargalhada, O Golem,

Metrópolis) e Günther Rittau (Nibelungos I e II, Metrópolis, O anjo Azul). O 

interessante é que esses cameramen não muito raro trabalhavam em 

parceria, coisa pouco comum hoje em dia. Temos como ilustração os casos 

de Karl Freund-Günther Rittau em Metrópolis, Karl Freund-Fritz Arno Wagner 

em Terra em chamas, Fritz Arno Wagner-Erich Nietzschmann em A morte 

cansada; e Carl Hoffmann-Günther Rittau em Os Nibelungos I e II. “É provável 

que a fantasia romântica dos filmes alemães nunca tivesse atingido aquele 

apogeu do irreal poético sem as sobreimpressões, os flous, as distorções e 

outras trucagens engenhosas dos cameramen da época.” (EISNER, 1985, p. 

238) 

Com seus mitos e festas maléficas (O Golem), sonâmbulos e dementes 

(O Gabinete do Dr. Caligari), vampiros e possuídos (Nosferatu), e outras 

criaturas estranhas, os filmes do expressionismo alemão envolvem o 

espectador num clima de sofrimento e desesperança (A Última Gargalhada)

e de morbidez e de terror como em Fausto, onde uma peste inexplicável 

devasta a cidade. Nas artes plásticas, no teatro e no cinema, os 

expressionistas primavam pela materialização em imagens da angústia, do 

medo, do horror face à morte, ao destino, ao tempo e aos temores da 

época pós-guerra. Essas imagens deveriam expressar esses sentimentos não 



apenas no conteúdo como também na sua forma, com todo o poder de 

sugestão que elas pudessem potencializar. Nas obras mais emblemáticas do 

movimento, a fotografia se distancia do realismo, optando por uma 

exacerbação da distorção da arquitetura dos cenários, dos objetos de 

cena, da maquiagem e do figurino dos personagens, além da atuação dos 

atores que passa ao largo de uma interpretação naturalista. 

(...) as vanguardas caracterizaram-se e caracterizam-se pela 
preocupação com a qualidade das emoções e, 
consequentemente, com os meios estéticos de produzi-las. É 
neste sentido que elas mobilizam todos os recursos dramáticos 
do meio de expressão, dramatizando os elementos 
secundários do conjunto dos materiais fílmicos: a cor, o som, a 
montagem, a iluminação, a decoração, etc. (...) Toda 
dramatização é obtida pela deformação da matéria exposta 
nesta “vitrina”, exposição cuja validade é então contestada, 
as imagens expressionistas parecendo “imagens de segunda 
mão” (NAZÁRIO, 1983: 31-2, grifo do autor). 

Nazário vê as críticas à estilização pré-fabricada em estúdio ou uma 

“pré-estilização” do cinema expressionista como uma “idéia fixa de 

valorização do realismo” cujos  

(...) autores se esquecem de que não querem os 
expressionistas oferecer em suas imagens o dinamismo da 
realidade visível, mas tornar visível o mundo invisível da alma, 
da psique, dos sentimentos, que têm a sua dinâmica e a sua 
realidade próprias, irredutíveis. Como proceder neste sentido 
sem a pré-estilização?  (1983, p. 32). 

Fausto não chega a radicalizar na deformação desses elementos 

fílmicos, mas, observa Eisner que 

ao longo de todo o filme, reencontramos aquela plástica sutil 
e rica, particular a Murnau, que deriva de uma espécie de 
fascinação pelo visual: ela está presente na visão dos corpos 
dos pestíferos, na da máscara marmórea tão patética da mãe 
morta, na do monge que agita a cruz diante da multidão 
delirante (1985, p. 199).21

21 Fausto, Cena 04a, capítulo 03 do DVD original (Continental Home Vídeo).



O diretor coloca uma arquitetura de luz e sombra para criar um 

universo sombrio com a conjunção de todos os elementos fílmicos 

(personagens, figurinos, cenários, etc.) para acionar imagens que habitam o 

nosso imaginário sobre os tempos medievais.  

Imagem 27. Água-forte, 1863, E são feras, de Desastres da guerra, de Francisco Goya. 
Fonte: Revista Humboldt (Goethe-Institut Inter Nationes, Bonn, Alemanha), número 83, 2001, 
p. 25) 

Analisando o papel do claro-escuro na série de gravuras Os desastres 

da guerra, de Francisco Goya (1746-1828), onde estão representadas as 

atrocidades cometidas no confronto dos exércitos francês e espanhol, 

durante a invasão da Espanha (Imagens 27 e 28), Faure destaca suas 

implicações simbólicas:  

Nunca o preto e o branco tinham encontrado uma ocasião 
tão viva de manifestar a força de oposições diametrais da luz 
e das trevas, das formas reveladas e dos atos misteriosos, da 
bestialidade e do espírito (...) O preto e o branco por sua 
monotonia mesma, simboliza inconscientemente as 
alternativas de desespero e de esperança às quais a nossa 
espécie está submetida para a eternidade (citado por 
ALEKAN, 1979, p. 05). 



Imagem 28. Água-forte, 1863, Para isso haveis nascido, de Desastres da guerra, de Goya.  
Fonte: Revista Humboldt (Goethe-Institut Inter Nationes, Bonn, Alemanha), número 83, 2001, 
p. 24) 

A luz artificial produto da combustão dos livros de Fausto, como 

descrita por Eisner nas cenas abaixo, não se apresenta como símbolo de 

sabedoria, alegria, esperança ou dos bons augúrios de uma luz natural; não 

é a luz solar, divina, apaziguadora do espírito. Ao contrário:  

Por instantes, a luz ondula nos rostos; sobre a máscara do 
monge agonizante se projetam as sombras dos que fogem 
dele e permanecem invisíveis. A luz flui por toda a parte: sobre 
Fausto que queima grossos volumes empoeirados, sobre o 
fantasma enegrecido de Mefistófeles que conjura as chamas, 
sobre a névoa de uma encruzilhada onde se eleva uma 
cadeia de círculos luminosos, cujo clarão oscila sobre o rosto 
de Fausto invocando o demônio (1985, p.199). 22

Fonte de todo o poder e apanágio dos deuses, segundo a mitologia, o 

fogo chegou às mãos dos homens por intermédio de um roubo que adquiriu, 

desta forma, parte do poder divino. Malherbe (1973) constata que em muitas 

22 Fausto, cena 06, capítulo 5 do DVD original (Continental Home Vídeo).



mitologias a aquisição desse elemento é corolário de um roubo, a exemplo 

de Prometeu, mito por excelência do furto na conquista do fogo. Esse mito 

imprime ao imaginário do fogo parte de sua conotação negativa por mais 

benfazejo que ele tenha sido para o homem nessa longa coexistência.  

Lembremos que ação bem intencionada de Prometeu de ajuda à 

humanidade, correspondeu à fúria de Júpiter que espalhou males sobre o 

mundo através da caixa de Pandora. Além disso, puniu Prometeu 

acorrentando-o a um rochedo no Monte Cáucaso, aonde um abutre vinha 

durante o dia lhe devorar o fígado que à noite eternamente se reconstituía.  

O fogo, fonte de vida, nasce e vive de sua destruição. Esse paradoxo 

encontra-se, segundo Malherbe, ilustrado em incontáveis lendas. A mitologia 

germânica, por exemplo, narra a existência de dois gigantes, um deles, Surt,  

personificando o poder destruidor do fogo, acende grandes incêndios 

capazes de queimar completamente o mundo. Entre os quatro elementos, 

ele é o único cujo contato físico é deletério, daí o horror que provoca à 

natureza humana e animal.  Por isso, “o mesmo terror irracional e primordial, 

os mesmos sentimentos, violentamente contraditórios, de atração e repulsão, 

de fascinação e medo. O fogo acrescenta à violência uma dimensão de 

horror primitiva e selvagem que a torna insuportável” (MALHERBE, 1973, p. 

118). 

Em Nosferatu, realizado em 1922, Murnau não explorou, de forma 

paroxística, o embate luz-sombra como fez em Fausto quatro anos depois. 

No entanto lega ao cinema momentos surpreendentes do uso da sombra 

como arquétipo do horror. A sombra como uma “deficiência” na 

quantidade luz, como vimos, foi trabalhada por Da Vinci no século XVI, e 

suas reflexões sobre a visão, a luz e a sombra vão influenciar todo o 

pensamento setecentista acerca da percepção dos efeitos da luz sobre os 

objetos e sua representação pictórica. Da Vinci esboçou um diagrama, 

analisado por Baxandall (1997, p. 18-21), onde essas deficiências aparecem 

de três modos e que vão determinar os tipos de sombras: projetada é a 

sombra causada quando um sólido se interpõe entre a fonte de luz e a 

superfície, como um nariz que impede a luz, localizada acima de um rosto, 



de alcançar o lábio superior - seria a sombra “ligada” que está no próprio 

objeto e não destacada numa outra superfície; Lançada: quando uma 

sombra de um objeto é projetada numa outra superfície que não a sua; e 

auto-sombra ou sombreado: uma superfície que recebe menos luz do que 

outra voltada para a luz. Para Baxandall, o termo sombreado pode gerar 

confusões semânticas associado ao “ato ou fato gráfico de <sombrear> no 

sentido de tonalidade representacional.”  

É a sombra “lançada” e ameaçadora de Nosferatu que toca em 

primeiro lugar suas vítimas. Murnau e o fotógrafo Fritz Arno souberam 

trabalhar com a significação terrificante da sombra “projetada” de um ser 

que se move, extraindo daí seu potencial expressivo. Utilizaremos a 

designação para a sombra “projetada” com o mesmo sentido que Da Vinci 

dá à sombra “lançada”. Mais adiante, Baxandall esclarece essa percepção 

da sombra pelo senso comum:

Para a maioria das pessoas a sombra projetada, e 
particularmente a sombra lançada, representa a sombra. Se 
notamos conscientemente uma sombra, é geralmente uma 
sombra lançada como uma forma notável ou uma relação
notável com a sombra [não seria com o objeto ou superfície?] 
que a está projetando” (1997, p. 84; grifos nossos).  

É essa “relação notável” entre objeto e sombra que é magistralmente 

explorada nos ataques do vampiro. A primeira investida de Nosferatu contra 

Hutter acontece na noite da sua chegada ao castelo, mas a ação em si não 

nos é mostrada, apenas sugerida pela descoberta, na manhã seguinte, de 

marcas no seu pescoço as quais Hutter atribui a picadas de insetos. Na 

segunda, a anunciação aterradora do Conde Orlock na pele de Nosferatu é 

construída numa alternância, em rápida fusão, de um plano aberto a outro 

fechado tornando mais violento o efeito de horror23, como nota Eisner: 

(...) a forma horrenda do vampiro avança, com uma lentidão 
exasperante, da profundidade extrema de um plano para 
outro onde se torna de repente gigantesca. Murnau 

23 Nosferatu, cena 06, capítulo 5 do DVD original (Continental Home Vídeo).



compreende todo poder visual que emana da montagem, e 
dirige com um virtuosismo realmente genial esta gama de 
planos, dosando a aproximação do vampiro ao mostrar por 
alguns segundos o efeito que a sua visão produz sobre o jovem 
aterrorizado. Em vez de apresentar gradualmente todo o 
trajeto, rompe a aproximação com uma porta que se fecha 
bruscamente, a fim de deter a terrível aparição; e a tomada 
desta porta, atrás da qual sabemos que o perigo espreita, nos 
rouba o fôlego (1985, p.76). 

Nosferatu se apresenta em duplo: sua sombra ampliada se projeta na 

parede ao fundo dando a impressão de dois seres postados lado a lado. 

Quando ele chega à porta dos aposentos de Hutter, um bordejamento 

sinistro de luz contorna sua figura esquálida conferindo-lhe um aspecto ainda 

mais fantasmagórico. Lentamente, como se deslizasse, ele avança sobre sua 

presa. É a sombra de suas mãos, agigantadas mais ainda pelo efeito da 

iluminação, que primeiro se projeta sobre Hutter antes do contato físico de 

fato. Da mesma forma, quando consumado o ato, vemos sua sombra deixar 

o corpo inerte do jovem corretor.  

A principal especificidade da sombra projetada, comparada 
ao sombreado e à auto-sombra, é que ela não é auto-
sustentável. Está sobre alguma superfície distinta daquela que 
está causando a privação de luz. A morfologia dessa superfície 
estranha interfere na sua forma (BAXANDALL, 1997, p. 84). 

A sombra, neste sentido, apresenta-se na sua morfologia como algo 

mais aterrador do que a própria criatura que a produz, simplesmente porque 

é uma sombra, com toda a valorização simbólica negativa de sua natureza 

anti-luz, mas também porque maior e mais disforme do que o objeto que a 

projeta.  Em Nosferatu, esse efeito de sombra lançada será mais impactante 

ainda quando o vampiro sobe as escadas que levam ao quarto onde se 

encontra Ellen, a jovem esposa de Hutter (Imagem 29). Sua sombra se mostra 

descomunal e desproporcional ao cenário: a porta do quarto, por exemplo, 

parece minúscula face ao tamanho de suas mãos. A sombra do corrimão 



geometricamente projetada na parede forma com a sombra disforme de 

Nosferatu uma insólita composição de uma beleza plástica intrigante24.

Imagem 29.  Fotograma do efeito da sombra “lançada” em Nosferatu, de F. W. Murnau, 
1922.  
Fonte: Nosferatu (Continental Home Vídeo)

Outro momento de sombra projetada em situações de terror está no 

filme O gabinete do dr. Caligari, de Robert Wiene. É o sonâmbulo Cesare 

(Conrad Veidt) que projeta sua sombra sobre a parede do quarto onde 

dorme Alan (H. V. Twardowski) para assassiná-lo. O jovem aterrorizado olha 

em direção ao seu algoz que se nos apresenta com sua sombra ampliada. O 

assassinato em si é mostrado pelas sombras móveis da vítima que se debate 

e do sonâmbulo pressagiador que o apunhala25. Na cena anterior, na feira 

itinerante, tínhamos visto que Cesare havia prognosticado a morte do rapaz 

(“Seu tempo é curto. Morrerá ao anoitecer!”). Quando Cesare chega à casa 

da jovem (Lil Dagover) para matá-la, vestido de uma malha negra colada 

ao corpo, assemelha-se a uma sombra esguia ao deslizar pelo muro. Ao 

adentrar o quarto da moça carregando um punhal em posição de golpe, a 

24 Nosferatu, cena 07, capítulo 12 do DVD original (Continental Home Vídeo).
25 O gabinete do dr. Caligari, cena 03, capítulo 3 do original (Continental Home Vídeo).



iluminação trabalha para que sua figura torne-se totalmente enegrecida, 

desaparecendo por instante os detalhes do seu rosto branco26. Para Nazário, 

a significação da sombra vai muito além de sua materialidade física. 

A sombra é a materialidade do inconsciente, do lado obscuro 
da mente, do material reprimido. Ela é atributo daqueles 
personagens proscritos pela lei, pela natureza e pelo Bem, 
obrigados a viver na clandestinidade, nas trevas, num sono 
intermitente. O médium assassino, o vampiro, o demônio _ 
todos os personagens que pactuam com a morte - saem das 
brumas para espalhar o Mal. (...) Em Nosferatu, a presença do 
vampiro é dada por sua sombra, que avança, num ritmo 
inexorável, até ser dissolvido pelos raios de sol. Em Fausto, o 
demônio cobre a cidade com seu manto negro e a sombra 
que produz desencadeia a peste (1983, p. 23). 

Nestas cenas do ataque de Nosferatu, temos o horror em toda a sua 

plenitude, materializado nesse jogo formal de sombra e luz. Sobre a relação 

de proporcionalidade entre sombra-objeto e seus efeitos visuais e semânticos 

Alekan discorre: 

Quanto mais a sombra é importante, mais o objeto é 
minimizado, e inversamente, mais a sombra é reduzida, mais o 
objeto aparece engrandecido. O objeto, pois, encontra-se 
afetado nas suas dimensões reais pela relação que mantém 
com sua sombra; ele adquire uma dimensão fictícia. Daí a 
importância do poder das sombras que influem no nosso 
julgamento nos fazendo apreciar superficialmente como 
sendo grande o que é pequeno, restrito o que é monumental, 
fabuloso o que é comum e excepcional o que é banal. É pelo 
jogo das sombras que o fantástico é sugerido, combinação do 
real e de ilusão (1979, p. 57). 

O poder assombroso das imagens supra-citadas reside não só na 

dimensão gigantesca da sombra que se move mas também, e 

principalmente, na estratégia de não mostrar ao espectador o objeto que a 

provoca. A ameaça do desconhecido, do que não se vê, ganha neste uso 

magistral da iluminação, uma dimensão fantástica, surreal, que certamente 

levou as platéias da época a um estado de horror cataléptico. Martin (1990) 

26 O gabinete do dr. Caligari, cena 04 capítulo 6 do DVD original (Continental Home Vídeo).



discute duas funções no uso da sombra: uma elíptica e outra simbólica. Na 

primeira, a sombra toma lugar do objeto na ação; é o caso da sombra de 

Nosferatu sobre suas vítimas. Na segunda, carrega uma outra significação 

que não aquela expressa na imagem. Para este caso, fiquemos, por 

enquanto, com o exemplo que nos dá o autor: em Cidadão Kane, a sombra 

do protagonista cobre momentaneamente o rosto de Susan conotando o 

domínio do marido sobre a fragilizada mulher.  

O monocromatismo dessas imagens se presta eficazmente à atmosfera 

de terror pretendida. A fotografia em preto-e-branco de Fausto, Nosferatu, 

Caligari e O Golem acentua, ainda mais, o combate eterno entre luz e 

sombra e, ao imbricar-se no tema, desempenha papel fundamental como 

um recurso dramático, produzindo forte impacto emocional no espectador 

por toda significação mística que carrega. Ao reduzir a rica paleta de cores 

a dois tons extremos e a gradações do cinza de um extremo a outro, a 

fotografia em preto-e-branco representa com mais eficacidade as relações 

antitéticas do claro-escuro.  Aronovich (2004, p. 59-60) faz coro com 

Eisenstein no entendimento da fotografia (o tratamento da luz) como um 

elemento que deve estar em consonância com a idéia, com a trama, com a 

ação e demais elementos cinematográficos.  Por isso, “em alguns filmes, o 

preto, o cinza e o branco não são jamais percebidos como uma ausência 

de cor, mas como uma certa paleta de cores, na qual reside não apenas o 

gênero estético da obra, mas também sua unidade temática e seu 

movimento geral.”  

A representação da sombra pode evocar os sentimentos que a noite 

suscita. Para Alekan,  

a escuridão é sinônimo de perigo, de risco, de temor. Na noite, 
o homem perde o domínio do mundo, ele toma consciência 
de sua fraqueza, de sua impotência. A noite é o espaço-
tempo não preênsil. Sua representação plástica pelo preto é o 
valor paroxístico da angústia humana (1979, p. 93).  

Discorrendo sobre a concepção antinaturalista da representação 

artística dos expressionistas alemães no cinema, o teórico Henri Agel afirma:  



A estética é aqui inseparável de uma metafísica que não é 
mais que a pulsação de um coração angustiado e de uma 
sensibilidade desvairada. A febrilidade decorre da 
instabilidade da alma. O Werden (devir) é substituído pelo Sein
(ser). Donde a importância de tudo o que plasticamente 
evoca a passagem (claro-escuro para as iluminações, 
corredores e escadas para os cenários). Constantemente o 
universo se esmigalha e abre em mil fendas (1982, p. 47). 

O cinema ainda experimentava colorir suas imagens artesanalmente, 

tingindo-as de marrom, sépia, verde ou azul como em Nosferatu. Na cena 

do ataque do vampiro a Ellen, o diretor optou por uma tonalidade 

fortemente azulada por ser a dominante de cor de uma luz fria, como a da 

lua, associada à melancolia, tristeza e morte. Mas a Lua, ela mesma, não é 

figurada em momento algum do filme. O que é, de certa forma, curioso já 

que ela tem sido tão banalizada nos filmes do gênero terror. Se hoje, a alta 

sensibilidade dos filmes e as modernas objetivas com suas grandes aberturas 

permitem captá-la ao natural, por muito tempo sua representação foi 

resultado de artifícios de estúdio, como no caso de Fausto, onde ela 

aparece entre nuvens, tenebrosa, na seqüência da encruzilhada, e de A

morte cansada, de Fritz Lang, filme que analisaremos adiante.  

A ênfase no horror, no sobrenatural e no místico marcou a temática 

expressionista de tal forma que as imagens de Caligari e Nosferatu são 

emblemáticas de toda a sua filmografia. No entanto, um dos filmes de maior 

virtuosismo no trato com o preto e o branco e de usos expressivos e 

inovadores com a câmera, não tem o fantasmagórico como leitmotiv:

Da tragédia coletiva dos judeus em O Golem ao inferno individual em 

A última gargalhada (1924), a queda do protagonista dessa obra de Murnau 

não está simbolizada somente no rebaixamento de função no hotel em que 

trabalha. Os símbolos catamórficos perpassam por sua decrepitude física - o 

corpo que não corresponde aos seus comandos e a postura física inclinada 

- à decadência moral - o roubo do uniforme e a mentira para seu grupo 

social. Ao longo da narrativa, acompanhamos seu drama vivido 

solitariamente. Nela, os momentos “expressionistas” estão presentes e com 



um rebuscamento formal impressionante, nas cenas oníricas ou de visões 

alucinantes (cenário e objetos distorcidos), como materialização do 

desespero da alma angustiada do velho porteiro.  

Em A última gargalhada, depois de toda uma vida dedicada ao 

trabalho num hotel de luxo, um velho porteiro (nenhum personagem é 

nomeado e nenhum diálogo é acompanhado de legenda no filme) já não 

responde com a mesma agilidade à demanda das tarefas da função que 

lhe traz tanto orgulho e respeito por parte da família e da vizinhança. Seu 

uniforme negro de botões metálicos reluzentes é o símbolo do status que o 

posto lhe confere. Rebaixado à tarefa de manutenção e atendimento no 

toalete masculino, o velho porteiro inicia sua descida ao inferno existencial. A 

queda moral se materializa na sua postura física (corpo alquebrado e 

arqueado) e na sua fisionomia sofrida pela humilhação. A partir daí, ele 

tentará omitir a nova condição para as pessoas do seu convívio. Com esse 

intento, rouba o uniforme para vesti-lo à noite sempre que retorna ao lar, 

fingindo para todos que ainda é o altivo porteiro do Hotel Atlantic.  

No quesito luz-sombra Eisner observa que, embora, neste filme, Murnau 

dedique pouco espaço aos preceitos expressionistas, todavia mantém sua 

inclinação pelos símbolos, uma característica, segundo ela, da índole alemã. 

A autora aponta aqui símbolos ascensionais e catamórficos que vamos 

encontrar nas estruturas do imaginário estudadas por Durand. Para Eisner, “o 

guarda-chuva do porteiro torna-se de alguma forma seu cetro, e ele não o 

cede aos grooms [empregados] do estabelecimento a não ser em raras 

ocasiões e com uma magnanimidade cuja extensão se faz perceber”.27 O 

botão, outro objeto com “significado metafísico”, é arrancado do uniforme 

quando o expropriam do porteiro e o detalhe de sua queda, captado pela 

câmera, “faz a espoliação equivaler a uma degradação militar”.28 A 

simbologia da queda tem a sua maior expressão “quando o porteiro desce 

27 A última gargalhada, cena 01, capítulo 2 do DVD original (Continental Home Video). 
28 A última gargalhada, cena 02, capítulo 3 do DVD original (Continental Home Video). 



para os lavatórios, é a descida aos infernos, as folhas da porta se fecham 

atrás dele, sem remissão” (1985, p. 142-3).29

Além da simbologia ressaltada por Eisner, A última gargalhada

apresenta os principais elementos inventariados como expressionistas: muitas 

cenas noturnas, cuja fotografia em preto-e-branco acentua o contraste 

claro-escuro, e um trabalho de câmera que expressa em imagens sonhos, 

visões e pesadelos da alma atormentada do personagem. Assinalamos dois 

momentos onde o uso da sombra é impregnado de expressivo simbolismo: 

na cena onde, após roubar o uniforme no hotel, o porteiro sobe as escadas 

do prédio para festejar o casamento da filha, sua sombra projetada ao 

longo da parede que margeia a escada anuncia sua presença decadente 

e amargurada. Sua sombra corcunda revela uma postura corporal quase 

animalesca30. Situação semelhante é elaborada na cena em que o porteiro 

volta para casa depois de descoberto seu novo status31. Tentando evitar um 

encontro com os vizinhos, ele se arrasta lentamente pelo pátio do prédio, 

espreitando qualquer presença. A sombra que se anuncia não parece 

humana; é a própria representação imagética do horror por que passa a 

pobre criatura. À sua passagem, os vizinhos à espreita saem como bichos de 

suas tocas e fazem do velho porteiro uma presa para um banquete de 

escárnio. Seus rostos são apresentados numa superposição de bocas 

escancaradas em pleno deboche, que Eisner (1985, p. 148) descreve como 

“imensos buracos negros, retorcidos numa gargalhada infernal que parece 

inundar o pátio junto à casa do <último homem>” [Der letzte  mann, título 

original do filme em alemão]32.

Dignas de nota, por sua beleza plástica, tratamento virtuoso do claro-

escuro, pelos efeitos inovadores no uso da câmera (Karl Freund faz uso pela 

primeira vez da câmera móvel em seus filmes), e na articulação com os 

elementos da linguagem cinematográfica, são as cenas onde se dão a 

perda e o roubo do uniforme, a do dia seguinte à festa, a do sonho do 

29 A última gargalhada, cena 03 capítulo 3 do DVD original (Continental Home Video).
30 A última gargalhada, cena 04 capítulo 4 do DVD original (Continental Home Video).
31 A última gargalhada, cena 05 capítulo 8 do DVD original (Continental Home Video).
32 A última gargalhada, cena 06 capítulo 8 do DVD original (Continental Home Video).



porteiro e da fofoca entre as vizinhas. Nas duas primeiras, temos a tradução 

cinematográfica do claro-escuro da pintura barroca. Quando do velho o 

uniforme é retirado quase à força, sozinho, a luz isola-o do restante da cena 

deixando-o na penumbra e seu olhar de desesperado desejoso se projeta 

em direção ao uniforme (sua segunda pele) pendurado solenemente no 

armário33. A conjunção luz-sombra é explorada plasticamente quando o 

porteiro rouba o uniforme do armário. Sem a altivez de antes, corpo 

arqueado e com grande sentimento de culpa, o velho adentra 

sorrateiramente o hotel quase inteiro na escuridão. Sua sombra corcunda se 

esgueira pelas paredes, fantasmagoricamente. É desta forma também que 

se apresenta um vigia noturno, com sua figura espectral aumentando a 

tensão dramática da cena. Logrado o intento, o velho, sentindo-se 

profundamente culpado, foge do hotel e, ao olhar pra trás, vê o edifício 

desabando sobre sua cabeça34. As outras três cenas são materializações 

das visões, pesadelos e fantasias do porteiro angustiado. A câmera de Karl 

Freund executa verdadeiros malabarismos para representar o universo em 

desalinho do personagem. É a sua visão do rosto distorcido, 

anamorfosicamente, de uma das vizinhas que parece zombar dele35; é a 

porta giratória do hotel exageradamente alongada no sonho em que se vê 

dotado de força excepcional, erguendo, com extrema facilidade, o baú de 

um hóspede que seis jovens não conseguem transportar; são as 

desfocalizações, efeitos plásticos de quase total abstracionismo; é a câmera 

na mão traduzindo a instabilidade e efemeridade do sonho36. E, finalmente, 

a cena magnífica da fofoca entre duas vizinhas onde a câmera materializa, 

num travelling, a trajetória do som emitido por uma delas ao ouvido da 

outra37.

À propósito do guarda-chuva e sua analogia com o cetro feita acima 

por Eisner, nota Durand, que o cetro e o gládio são indicativos dos esquemas 

33 A última gargalhada, cena 07, capítulo 3 do DVD original (Continental Home Video).
34 A última gargalhada, cena 08, capítulo 4 do DVD original (Continental Home Video).
35 A última gargalhada, cena 09, capítulo 8 do DVD original (Continental Home Video).
36 A última gargalhada, cena 10, capítulo 5 do DVD original (Continental Home Video).
37 A última gargalhada, cena 11, capítulo 8 do DVD original (Continental Home Video).



ascensionais. O cetro é isomorfo dos símbolos do poder e autoridade do 

soberano, da verticalidade, da elevação, da virilidade e, por extensão do 

falo ereto,  

porque parece, de fato, que é necessário acrescentar à 
elevação monárquica a noção edipiana de Deus Pai, de Deus 
grande-macho. (...) Esse papel de protetor do grupo familiar 
vem sublimar-se e racionalizar-se mais ou menos fortemente no 
arquétipo do monarca paternal e dominador (DURAND, 2002, 
p. 137).  

Esses símbolos são opostos aos esquemas, arquétipos e símbolos que 

constituem as faces imaginárias do tempo vinculadas imageticamente à 

queda e à descida, valorizadas de forma negativa. “O esquema 

ascencional, o arquétipo da luz uraniana e o esquema diairético parecem, 

de fato, ser o fiel contraponto da queda, das trevas e do compromisso 

animal ou carnal” (2002, p. 123). O autor identifica também uma perfeita 

isomorfia entre a dominante motora, com seus reflexos associados à 

dominante postural, e a dominante visual associada ao arquétipo da luz. Os 

símbolos ascensionais, espetaculares e diairéticos gravitam em torno de uma 

estrutura ampla (O Regime Diurno da Imagem) antitética aos simbolismos 

nictomórficos e catamórficos valorizados negativamente por representar o 

tempo e seu poder destruidor inexorável. O corpo inclinado de Nosferatu, de 

Caligari e de Cesare define o caráter funesto destas criaturas, e o do porteiro 

de A última Gargalhada, como peso do tempo, tem significações negativas 

relacionadas ao declínio.  

“O esquema da elevação e o arquétipo visual são complementares”, 

afirma Durand, que busca reforço para sua assertiva no filósofo dos quatro 

elementos: “é a mesma operação do espírito humano que nos leva para a 

luz e para a altura.” Durand, como Bachelard, sugere que “a noção de 

verticalidade como eixo estável das coisas esteja em relação com a postura 

ereta do homem, cuja aprendizagem lhe custa tanto”. Ainda segundo 

Durand, a recusa em Desoille de “separar o símbolo ascensional do ideal 

moral e da completude metafísica” deve-se à crença de que “os conceitos 



de verdade e valores <elevados> e as condutas práticas que acompanham 

a sua aparição na consciência são motivadas pelas imagens dinâmicas da 

ascensão” (2002, p. 124-6). 

O horror do velho porteiro de hotel é o da decadência física que pode 

levar à decadência moral, à queda, como ele vê acontecer numa 

determinada fase da sua vida. A troca do pomposo uniforme por um avental 

branco é carregada de simbolismo. O uniforme engalanado é em si quase 

um personagem do filme.  

Eles o reverenciam como um símbolo da suprema autoridade 
e estão felizes porque lhes é permitido reverenciá-lo. Assim o 
filme revela, apesar de ironicamente, o credo autoritário de 
que o mágico apelo da autoridade protege a sociedade da 
decomposição. (...) Como o filme significa que autoridade, e a 
só autoridade, funde num todo as esferas sociais díspares, a 
perda do uniforme que representa a autoridade provoca a 
anarquia. Logo que os inquilinos sabem da ignominiosa blusa 
branca, se sentem alienados daquele mundo superior com o 
qual comungavam através do uniforme. Sentem-se 
socialmente abandonados e jogados de volta à melancolia 
de seus apartamentos e de suas almas. Todos os demoníacos 
impulsos da baixa classe média são liberados contra o porteiro 
(KRACAEUR, 1988, p. 121). 

A dimensão trágica dessa perda é apontada por Eisner, para quem A

última gargalhada só teria plena compreensão no próprio país. “Trata-se de 

uma tragédia alemã por excelência, que não se compreende senão na 

Alemanha, onde o uniforme é rei, é Deus. Um espírito latino tem grande 

dificuldade em conceber seu alcance trágico” (1985, p.141). A fotografia de 

Karl Freund e o virtuosismo de sua câmera materializam, em imagens em 

preto-e-branco, estados de niilismo, dor, tristeza e decrepitude moral da 

alma do personagem em conflito. A fotografia monocromática muito 

adequadamente se presta à atmosfera exigida pelo tema. A última 

gargalhada, título de O último homem (Der letzte mann) dispensa legendas 

narrativas deixando as imagens falarem por si. O texto verbal só aprece em 

três raros momentos, mesmo assim como elemento da ação dramática: na 

carta de demissão, na dedicatória do bolo de casamento de sua filha e na 



notícia do jornal. O emprego expressivo da luz e da sombra nos filmes 

alemães desse período é notado por Kracauer, para quem a luz dos filmes 

expressionistas é “uma luz irreal que ilumina paisagens interiores” revelando 

conflitos da alma humana.  

(...) esta luz ajuda a enfatizar os acontecimentos irracionais da 
vida instintiva. Tais eventos aproximam-se ou dissolvem-se 
como qualquer fenômeno da natureza, e a luz ilustra esta 
agitação. Em A última gargalhada, sombras impenetráveis 
transformam a entrada do banheiro em um escuro abismo, e o 
aparecimento do vigia noturno é pressagiado pelo círculo de 
luz que sua lanterna projeta nas paredes (1988, p. 124-5). 

Stephenson e Debrix (1969) exaltam as possibilidades expressivas do 

filme preto e branco e sua capacidade de “revelar o mundo, como um filme 

colorido não o consegue”, considerando-o “belo por si mesmo, não porque 

se assemelhe à natureza”, e apropriado para recriar na tela uma atmosfera 

“abstrata”, “irreal”, “sombria” que traduza uma “psicologia mórbida dos 

personagens” (p. 153-4). E, hodiernamente, mesmo com todas as 

possibilidades que a indústria cinematográfica oferece para o suporte fílmico 

em cores, há diretores que optam deliberadamente, vez ou outra, em 

experimentar o preto e branco, a exemplo de Woody Allen em Manhattan

(1979) e Neblina e Sombras (1992), este uma explícita homenagem ao 

expressionismo alemão, através do tema e da fotografia.    

A importância das sombras, das penumbras, dos pretos e suas 
significações psíquicas são traduzidas pictorialmente e 
cinegraficamente pelas tonalidades que utilizam o leque do 
cinza ao negro - segundo proporções intuitivas - justapostas 
às cores claras. Estes jogos de contraste são somente 
equivalências plásticas do conflito ancestral entre o bem e o 
mal, a felicidade e a infelicidade, a alegria e a dor, 
materializadas e dosadas em intensidade e em densidade, 
distribuídas nas superfícies e volumes, feitos de claros e escuros, 
de luz e sombras (ALEKAN, 1979, p. 93, grifo do autor). 

Temos, em O Golem, o contraste entre luz e sombra, e o efeito de 

silhueta que ele produz, imagens de forte impacto visual e emocional. O 



inferno e o caos têm tradução imagética magistral em diversas cenas do 

filme. A passagem do Rabino Loew e do Golem por uma ponte - vindos do 

encontro com o Imperador no Palácio, onde acabaram de conseguir 

revogar o decreto de banimento - é toda mostrada em forte contraste 

claro-escuro que lhe confere uma silhueta sinistra: árvore e castelo 

fantasmágoricos parecem prenunciar a tragédia (Imagem 30). No entanto, 

se compararmos essa imagem com a da travessia dos dois por esse mesmo 

lugar, na ocasião da ida ao “festival das flores” do Imperador, veremos que 

a ponte não se apresenta tão funesta quanto no retorno, onde a negrura 

quase elimina todos os detalhes do caminho38.

Imagem 30. Silhueta sinistra anunciando maus presságios em O Golem, de Paul Wegener, 
1920. 
Fonte: O Golem (Continental Home Video)

O povo judeu terá pouco tempo para se regozijar com a notícia que o 

Rabino lhes dá, antes que o flagelo os açoite. Da mesma forma, o claro-

escuro entra em consonância com o drama do mensageiro, perseguido 

pelo Golem, em cima de uma torre cuja silhueta, num enquadramento mais 

38 O Golem, cena 03, capítulo 4, e cena 03A, capítulo 5 do DVD original (Continental Home Video).



aproximado, lembra uma bocarra animal que urra para o céu com suas 

presas afiadas (Imagem 31). Da Sinagoga às ruas, em O Golem, a fotografia 

de Karl Freund, sobretudo nos momentos cruciais da trama, apela para o 

claro-escuro como reforço dramático das tragédias individuais e coletivas.  

Na Sinagoga, ela confere um estranho volume aos corpos que se 

agitam em frenética oração. Nas ruas, onde espessas nuvens de fumaça e o 

fogo parecem tudo engolir, o claro-escuro potencializa o caos, o terror e o 

desespero da multidão em fuga. O lugar torna-se o retrato do inferno. O 

contraste preto-branco da fotografia torna mais estranhas suas construções 

pontiagudas e irregulares. Essa visão apocalíptica culmina com a bela 

imagem do Rabino que, num dos muros do gueto, braços estendidos para o 

alto, pede clemência aos céus.  

Imagem 31. Formas teriomórficas na arquitetura do gueto.
Fonte: O Golem (Continental Home Video)

A silhueta da paisagem ocupa quase dois terços do quadro que 

contrasta com um terço restante ocupado pelo denso cinza da fumaça, 

arquitetando uma estranha composição (Imagem 32). Nunca o apocalipse 



foi, monocromaticamente, tão bem figurado no cinema39. Textos religiosos 

do povo copta, cristãos jacobinos do Egito, descrevem minuciosamente 

uma visão do Inferno que, de tão alucinante, impregnou por séculos o 

imaginário cristão.  

Imagem 32. O apocalipse em O Golem, de Paul Wegener, 1920.
Fonte: O Golem (Continental Home Video)

O fogo tem sido estreitamente associado à morada do Diabo com 

toda a sua simbologia deletéria. 

Este poder maléfico da chama, geradora de sofrimento e de 
morte, encontrou sua expressão imagética nas representações 
tradicionais do Inferno. O fogo é a substância mesma do 
mundo infernal. (...) O inferno de Dante reserva aos seus 
hóspedes recintos de fogo vermelho, chuvas de fogo, 
sepulcros abrasadores, pântanos de breu e rios de sangue 
borbulhante (MALHERBE, 1973, p. 120). 

39 O Golem, Cena 02, capítulo 7 do DVD original (Continental Home Video).



O claro-escuro, criando atmosfera e sugerindo significações 

imaginárias, tem ainda momentos primorosos em O Golem na cena onde 

Miriam, filha do Rabino Loew, recebe a mensagem da visita fortuita do 

amado. A ação acontece no mesmo muro do gueto citado acima e 

mostrado em estranha silhueta em toda a sua longa extensão, por onde 

Miriam caminha feliz indo ao encontro do mensageiro. A cena de aspecto 

tenebroso, pelo contraste acentuado da arquitetura enegrecida e o claro 

do céu, prenuncia a tragédia que envolverá a jovem40. O Golem será 

induzido pelo discípulo do Rabino, pretendente enciumado, a matar o 

emissário do Imperador, por quem a jovem havia se enamorado, jogando-o 

de cima de uma das torres do gueto41.

A presença do contraste claro-escuro é uma constante neste trabalho 

do fotógrafo Karl Freund o qual explorou com maestria a dramaticidade que 

advém desse recurso potencialmente de grande beleza plástica.  O contra-

luz na cena onde o Golem passeia pelas ruas medievais do gueto, seguido 

pelas crianças em algazarra, é digno de nota. As figuras em cena, todas em 

silhueta, parecem seguir em busca da luz solar (divina) cintilando em 

profusão, longe ao fundo, aparentemente inacessível. O alto contraste da 

cena impregna o gueto de um aspecto funesto e irremediavelmente 

condenado à catástrofe42.

É a cena da magia que dará vida ao Golem, onde estão coligidos os 

principais elementos marcantes de uma iluminação expressionista. Esta cena 

certamente inspirou o diretor F.W. Murnau e o fotógrafo Carl Hoffmann para 

a cena de evocação de Mefistófeles em Fausto seis anos depois. Nela o 

Rabino e seu ajudante executam o ritual mágico, evocando os poderes das 

trevas reveladores das palavras mágicas, que animarão o Golem. A 

iluminação aqui prima pelo claro-escuro, com o uso de uma luz com direção 

anti-solar (e suas sombras desconcertantes) produzida pelo fogo como 

elemento metafísico porque provocado por fontes sobrenaturais, seres de 

40 O Golem, Cena 04, capítulo 4 do DVD original (Continental Home Video).
41 O Golem, Cena 05, capítulo 7 do DVD original (Continental Home Video).
42 O Golem, Cena 06, capítulo 4 do DVD original (Continental Home Video).



outro mundo e fenômenos espectrais. O ritual tem início com o Rabino 

traçando com uma espécie de vara de condão um círculo imaginário ao 

seu redor, de onde brotam labaredas que o envolvem. O discípulo, 

aterrorizado, é arrastado para dentro do círculo de fogo. Uma estrela de 

cinco pontas surge do nada nas mãos do Rabino, que passa a agitá-la 

freneticamente, provocando o aparecimento de chamas 

fantasmagoricamente animadas sobrevoando suas cabeças. Uma máscara 

demoníaca, de cuja boca sai espessa fumaça e depois uma palavra 

mágica grafada sobre fundo negro, é mais uma das aparições sobrenaturais 

desse tenebroso ritual mágico (Imagem 33). A fumaça provocada pelo fogo 

envolve discípulo e mestre e sua intensidade é tamanha que se espraia pelo 

gueto43. Fogo e luz anti-solar têm aqui suas significações imaginárias 

maléficas que serão abordadas mais adiante. 

Como ilustração das possibilidades tecnológicas da época da 

realização dos filmes expressionistas alemães, em particular O Golem, em 

1920, e da criatividade dos realizadores envolvidos em sua produção, 

citamos, a seguir, trechos do relato de Carl Boese (co-diretor do filme) a Lotte 

Eisner, sobre as filmagens da seqüência do ritual mágico analisada acima: 

(...) tudo foi filmado com uma câmera Debrie (Parvo) normal. 
Utilizamo-nos de diafragma para obter fusões no obturador, 
fusões com diaphragmions, abertura de íris, bem como 
sobreimpressões, então, preparadas e executadas ainda na 
própria câmera, no momento da filmagem (citado por EISNER, 
1985, p. 241-2). 

Sobre a utilização da luz solar e artificial nas filmagens em interiores, em 

particular nesta cena, Boese assinala: 

Sempre fora difícil filmar raios de Sol que, tão frequentemente 
nos filmes daquela época, penetravam por uma janela alta. 
Muitas vezes precisei explicar aos cameramen que só de 
manhãzinha ou ao entardecer os raios caíam pela janela 
daquela maneira compacta como habitualmente apareciam 
nas imagens de um filme. (...) Um dos esboços de Poelzig [Hans 

43 O Golem, cena 07, capítulo 4 do DVD original (Continental Home Video).



Poelzog, arquiteto e idealizador do cenário de O Golem] do 
interior do laboratório do Rabino mostrava os raios batendo 
quase verticalmente da janela. Esses raios eram bastante 
visíveis, e neles flutuavam grãos de poeira. Para obter tal 
efeito, Freund exigiu fontes de luz muito poderosas, pois os raios 
não deviam apenas iluminar, mas também serem luminosos. 
(...) Veio-me a idéia de utilizar uma fonte natural - o próprio 
sol! Pois ainda filmávamos em estúdio inteiramente de vidro 
(citado por EISNER, 1985, p.242). 

Imagem 33. Ritual em O Golem, de Paul Wegener, 1920. 
Fonte: O Golem (Continental Home Video)

Nem toda luz tem o significado imaginário do divino e ascensional. A 

pureza, a beleza, a elevação são prerrogativas da luz solar, arquétipo maior 

da divindade celestial. A luz artificial, emanada de lampadários e do fogo, 

tem, historicamente, sido o adjutório do homem no alívio do frio e contra a 

escuridão com o desaparecimento da luz solar e a chegada da noite, fonte 

de incógnitas e temores ancestrais. Mas, por ser arbitrária em sua direção e 

localização, pode sugerir o Mal, a queda, o horror.  

O fogo acompanha a humanidade desde seus primórdios. No plano 

físico, sua presença contribui nas diversas tarefas da vida cotidiana, seja 



aquecendo, iluminando, limpando, purificando ou transformando os 

alimentos. Na agricultura (no arroteamento da terra) e na indústria (na  

fabricação do vidro e do metal) sua contribuição tem sido inestimável. No 

plano metafísico, especula Malherbe (1973), o homem pré-histórico devia 

permanecer horas diante do fogo a se interrogar sobre sua natureza: seria 

vida ou morte? Espírito ou matéria? E ao longo dessa parceria, o homem o 

proveu de diferentes significados simbólicos, pois, com suas implicações 

religiosas e espirituais, o fogo fez nascer mitos e lendas. Pela fascinação que 

exerce sobre nosso espírito, o fogo provoca emoções, suscita devaneios, 

mantendo acesa em nós essa chama milenar.  

Bachelard, em A psicanálise do fogo, investiga a ambigüidade na 

valorização daquele que considera o mais idolatrado entre os quatro 

elementos. Para o autor, nosso conhecimento geral sobre o fogo passa 

incontornavelmente por uma interdição social, afirmando que o fogo é mais 

um “ser social” do que um “ser natural”. E mesmo o espírito científico 

contemporâneo, acredita Bachelard, não se desvencilha de sua alma 

primitiva quando o objeto de sua investigação é o fogo. 

Dentre todos os fenômenos, é realmente o único capaz de 
receber tão nitidamente as duas valorizações contrárias: o 
bem e o mal. Ele brilha no Paraíso, abrasa o Inferno. É doçura e 
tortura. Cozinha e apocalipse. (...) O fogo é bem-estar e 
respeito. É um deus tutelar e terrível, bom e mau. Pode 
contradizer-se, por isso é um dos princípios de explicação 
universal (1999, p. 11-2). 

O fogo é um elemento presente em todas as cenas noturnas de 

Fausto, não só porque é uma fonte de iluminação concreta necessária à 

vida dos personagens (candelabros, velas, lareiras, tochas, fogueiras), mas 

também como elemento místico e metafísico - a espada incandescente do 

Anjo, os círculos de fogo que caem do céu e os que surgem do chão, em 

torno de Fausto quando invoca o diabo e o fogo mágico, fantasmagórico, 

que escreve “eu renuncio a Deus e à sua Legião de Anjos...” no pergaminho 

do pacto que Fausto assinará. 



Ao trabalhar “as imagens poéticas do fogo”, Bachelard as insere no 

âmbito do estudo de uma “linguagem inflamada, de uma linguagem que 

ultrapassa a vontade do ornamento para atingir às vezes a beleza agressiva. 

No discurso inflamado, sempre a expressão ultrapassa o pensamento. (...) 

Todo o psiquismo é arrebatado pelas imagens excessivas. As imagens do 

fogo têm uma ação dinâmica, e a imaginação dinâmica é, certamente, 

uma dinâmica do psiquismo” (1990, p. 33). Nada tão em afinidade com a 

atitude expressionista quanto esta assertiva de Bachelard. O artista 

expressionista é identificado por esse arrebatamento, por expressar 

intempestivamente, através de sua arte, um mundo de visões. O movimento 

expressionista era dividido em duas tendências opostas: um grupo de nome 

“Ação” (Aktion), voltado para uma militância mais social e política, e outro 

auto-denominado “Tempestade” (Sturm) que apresentava no seu manifesto 

um programa com preocupações mais artísticas e defendia  um “dogma 

expressionista da criação extática segundo a qual as visões tomam corpo” 

(EISNER, 1985, p. 20). 

Como artefato humano de iluminação, o fogo emite uma luz contrária 

à luz natural do sol (“divina”), cuja trajetória e direção o homem não 

domina, mas tem com relação a ela uma vivência ancestral de sentimentos 

na grande maioria das vezes positivamente valorizados. Algumas vezes, 

como vimos em Eliade (1998), a propósito de uma fotografia de Sebastião 

Salgado no capítulo anterior, o Sol pode manter associações com o inferno e 

a morte numa perspectiva mítico-arcaica.  

O cair da noite repercute no ser sentimentos de incerteza e 

impotência, pela perda da visão, que vão se associar à luz do fogo, neste 

caso, valorizada positivamente, como compensação pela fuga da luz solar. 

Porque possuir o fogo significava vencer a angústia da noite. 

Neste instante de aflição, se a luz dos homens, a do fogo, a 
que nasceu graças ao gênio inventivo, se manifesta e caça a 
escuridão, este refúgio, então, providencial pelo seu calor, 
pelo reaparecimento das formas e da variedade de cores, se 
impõe com força como a certeza de um universo recuperado 
(ALEKAN, 1979, p. 88). 



O fogo desperta no homem vivências opostas no entender de 

Bachelard (1990, p. 10), para quem “o ser, por sua participação imaginária 

na intensidade do fogo, vive intensamente <as contradições> próprias ao 

fogo que surge e recai, na <dialética> do animus [“o fogo eruptivo e ativo”] 

e da anima [“fogo reconfortante e sonhado”].” A luz do fogo, luz anti-solar, é 

arbitrária no sentido de que não mantém nenhuma analogia com a 

iluminação do Sol, no que concerne à direção e movimentos, não 

obedecendo aos ciclos cotidianos e inexoráveis de nascer e se pôr os quais 

o seres vivos sentem profundamente no decorrer da existência. É uma 

iluminação desconcertante, com direções inesperadas e imprecisas, que 

engendra sensibilidades negativas.  A descrição que faz Malherbe, a seguir, 

de uma iluminação noturna com chama de velas nos faz imergir nesse 

mundo imaginário que a noite suscita.  

O clarão das velas se detinha nos objetos mais próximos. Os 
ambientes ficavam banhados de amplas extensões de sombra 
onde se tornavam massas indistintas. Deformados e 
aumentados, os contornos dos objetos dançavam sobre as 
paredes que pareciam recuar na noite. A fronteira jamais era 
nítida entre o que se via ou o que se acreditava ver. As coisas 
familiares se dissolviam na penumbra. O invisível transbordava 
sobre o visível. Havia um mistério em tudo (MALHERBE: 1973, p. 
56).

Curiosa a distinção que faz De Pezanson (citado por BACHELARD, 1999, 

p. 154), do que ele chama “fogo puro” e “fogo impuro” na sua obra 

Nouveau traité des fièvres, publicada em 1790: “Há dois tipos de fogo na 

natureza; um que é feito de um enxofre muito puro, separado de todas as 

partes terrestres e grosseiras, como o do álcool, do raio, etc., e outro feito de 

enxofres grosseiros e impuros, porque misturados de terra e de sais, como são 

os fogos que se fazem de madeira e das matérias betuminosas.”  

A importância da iluminação em Fausto como elemento dramático é 

assinalada por Eisner, em duas cenas44 onde temos exemplares de uma luz 

44 Fausto, cenas 06A, capítulo 9, e 06B, capítulo 17 do DVD original (Continental Home Vídeo).



benfazeja, associada à vida, e outra e funesta e caótica, associada à morte 

e a queda: 

No interior de uma igreja brotam ondas de luz suave e tênue, 
que se elevam nas abóbadas com os cânticos, saindo pelo 
portal aberto onde se condensam numa espécie de muro, 
contra o qual se chocam os que se consagram às trevas. Essas 
nuanças de iluminação participam do drama; os clarões das 
tochas erram e se entrecruzam na cidade noturna, (...) ou 
então é em meio aos eflúvios da fogueira que Gretchen, 
demente lúcida, se inclina para Fausto, reconhecido por ela 
sob os traços envelhecidos (1985, p. 200).  

Invertendo a significação tenebrosa, em quase toda a narrativa 

fílmica, que é dada à luz artificial emanada de tochas, fogueiras e 

candelabros (artefatos humanos, portanto, distante do divino), no final 

apoteótico45 de Fausto, o fogo terrestre, exterminador, transfigura-se em 

metafísico, celestial, cujas “chamas invadem progressivamente todo o céu, 

um globo luminoso suspenso para sempre tornar-se o símbolo da graça 

eterna, da apoteose de uma redenção alcançada” (EISNER, 1985, p. 200). 

Está aí figurado o sentido de renovação dada à destruição pelo fogo. Não é 

sem razão, que Bachelard (1999) evoca o que ele denomina de “complexo 

de Empédocles”46 para esse sentimento de atração e repulsa ao fogo, o 

instinto de viver e morrer. Sobre o significado metafísico da morte na fogueira 

diz: “A morte nas chamas é a menos solitária das mortes. É realmente uma 

morte cósmica, em que todo um universo se aniquila com o pensador. A 

fogueira é uma companheira da evolução” (1999, p. 29.) Há no poder 

destruidor do fogo, assinala Malherbe, uma virtude purificadora de que o 

homem se apropriou e que remonta às primeiras práticas agrícolas quando o 

fogo consistia praticamente no único meio de saneamento. Outra virtude do 

fogo é o da cauterização das chagas e o da esterilização de utensílios. A 

45 Fausto, cenas 06C, capítulo 17, e cena 06D, capítulo 18 do DVD original (Continental Home Vídeo).
46 Empédocles de Agrigento (490-430 a.C), médico, filósofo e profeta grego que elaborou uma teoria 
sobre os quatro elementos em cuja combinação estaria a origem de todas as coisas. A união e a 
desunião desses elementos são estabelecidas, no entanto, por dois princípios antagônicos, o Amor e o 
Ódio (atração e repulsa).  



prática da queima de corpos, roupas e utensílios dos mortos era freqüente 

nas cidades medievais devastadas pela peste. 

Sabedoria de um lado, aberrações de outro: no decurso de 
períodos sombrios da História onde foram desencadeados 
fanatismos religiosos, a gente viu utilizar o fogo com outros fins 
purificadores. Para as autoridades responsáveis pela unidade 
religiosa do corpo social, a heresia era um foco de infecção, o 
herético um membro doente. Ora, um membro doente se 
corta ou se queima, se a sobrevivência do corpo é a este 
preço (MALHERBE, 1973, p. 134). 

No filme Nosferatu, é também a luz solar com suas emanações divinas 

o antídoto para o Mal noturno que o vampiro encarna. Diz a legenda: 

“Ninguém poderá salvar do encanto, somente uma mulher pura que vai 

oferecer de vontade própria, seu sangue a Nosferatu, e mantê-lo a seu lado 

até o galo anunciar o amanhecer.” Como em Fausto, são a luz e o amor, em 

associação, os meios capazes de combater forças maléficas.  

Nas suas diversas gradações, todas as categorias do Mal 
figuram nos filmes expressionistas: o criminoso, o perverso, o 
maquiavélico, o demoníaco, o monstruoso, o sobrenatural, 
etc. E, em muitos casos, é o amor verdadeiro a única arma 
apontada como capaz de lhe dar combate (NAZÁRIO, 1983, 
p. 23). 

Aqui, mais do que nunca, a luz solar como o grande arquétipo do 

divino, do puro, do Bem, se apresenta em toda a sua plenitude imaginária. O 

Sol, como uma forte irradiação atômica, reduz Nosferatu a cinzas. Bastam os 

primeiros raios de Sol da manhã para trazer luz às trevas noturnas e aniquilar 

definitivamente o Mal. “A Grande Mortandade acabou no mesmo momento 

em que os raios de sol triunfaram sobre o pássaro da morte e ele deixou de 

existir.” Depois desta legenda, o último plano do filme mostra o castelo do 

Conde Orlock/Nosferatu em ruínas47.

A noite, com suas significações simbólicas terrificantes, desempenha 

papel essencial na maioria dos filmes expressionistas alemães. Em Nosferatu e 

47 Nosferatu, cena 07, capítulo 12 do DVD original (Continental Home Video). 



Caligari, Fausto, e nos filmes noirs que trabalharemos em seguida, é o espaço 

de tempo em que todas as ações malévolas estão propícias a acontecer. 

Nos dois primeiros, Nosferatu e Cesare dormem em sarcófagos durante o dia 

e quando a noite chega saem como autômatos à caça de suas presas. As 

legendas de Caligari (“Naquela noite o primeiro de uma série de crimes 

misteriosos ocorreu...”, “Noite”, “Noite novamente”) definem o espaço de 

ação para os atos insanos de suas criaturas noctívagas.  Noite, sombras, 

trevas, queda, decrepitude e morte e todos os sentimentos negativos a ela 

vinculados compõem a constelação de símbolos nictomórficos que habitam 

o imaginário do homem nas culturas as mais díspares e em todas as épocas, 

inventariados por Durand, Bachelard e Eliade. Como vemos a seguir, Eliade 

testemunha a atribuição da psicologia profunda no resgate dos mitos e dos 

símbolos no imaginário do homem contemporâneo e a importância desta 

redescoberta para a história das religiões. 

Ao chamar a atenção para a sobrevivência dos símbolos e 
temas míticos na psique do homem moderno, ao mostrar que 
a redescoberta espontânea dos arquétipos do simbolismo 
arcaico é comum a todos os seres humanos, sem diferença de 
raça ou de meio histórico, a psicologia profunda desvencilhou 
o historiador das religiões de suas últimas hesitações (ELIADE, 
1991, p. 31).

Temos com Fausto, Nosferatu, Caligari, O Golem e A morte cansada,

três exemplares que atestam a afinidade da literatura e da filmografia do 

expressionismo alemão com lendas e narrativas míticas medievais. Uma 

cartela, logo após os créditos iniciais de Caligari, anuncia sua trama: “Um 

conto do reaparecimento moderno de um mito do século XI envolvendo a 

estranha e misteriosa influência de um monge das montanhas sobre um 

sonâmbulo.” O Golem, por seu turno, é uma lenda judaica sobre um monstro 

de barro criado para dar proteção aos judeus de ataques anti-semitas, e 

considerado o precursor dos outros monstros que viriam a estrelar a ficção 

científica no cinema. Fausto, herói de várias obras literárias, é igualmente 

fruto de uma lenda, cujo tema teria sido registrado por volta de 1588 na 



peça teatral A trágica história do doutor Fausto, de Christopher Marlowe e 

pelo teatro mambembe na Alemanha. Goethe, e depois Thomas Mann, 

elevaram o personagem ao status de um grande mito nacional alemão. O 

gosto pelo mórbido, pelo mistério e pelo funesto, presentes nesses mitos 

germânicos, é ressaltado por Eisner como inerente à alma alemã. 

A verdadeira Alemanha (...) prefere muito naturalmente a 
penumbra à luz. Em A Decadência do Ocidente, manifesto 
muito revelador da Weltanschauung alemã, Oswald Splenger 
exalta a bruma, o enigmático claro-escuro, o kolossal e a 
solidão infinita. O espaço ilimitado que a <alma fáustica> do 
homem do Norte preza não é jamais claro e límpido, nele 
flutuam eflúvios tenebrosos e densos; o Walhall germânico -
símbolo da aterradora solidão -  é invadido por uma turvação 
onde reinam heróis insociáveis e deuses hostis (1985, p. 47).  

Mas havia uma Alemanha que pretendia fugir dos horrores da guerra 

que ceifava a vida de seus filhos, cônjuges, parentes e amigos próximos e 

que buscava na penumbra das salas de cinema um antídoto ilusório e 

efêmero para dirimir o medo do pesadelo real. E o cinema alemão ofereceu 

as condições propícias ao sonho e à fuga da realidade. “As preocupações 

trazidas pela guerra alimentavam o desejo do escapismo, favorecendo a 

produção de comédias despretensiosas, séries de mistério, filmes de 

aventuras e, sob a influência dos épicos italianos, fantasias históricas 

chamadas de kostümfilme” (NAZÁRIO, 1999, p.139). Essa constatação vai ao 

encontro da análise de Kracaeur, como vimos anteriormente, e a de Aumont 

para quem a temática dominante do cinema alemão do período não era 

expressionista, polemizando ao afirmar que o Kinobuch, uma antologia de 

roteiros de “expressionistas autênticos”, organizada em 1913 por Kurt Pinthus, 

“olha mais para o lado de Hollywood do que para a tela demoníaca: só 

encontramos aí aventuras e livrinhos sentimentais” (AUMONT, 2004, p. 195). 

A nictofilia da alma alemã, reivindicada por Eisner, e os sentimentos a 

ela vinculados (o Mal, as trevas, os temores ancestrais) encontrarão nos 

filmes expressionistas ambiente fomentador para sua plena expansão. A 

noite é quase uma personagem em filmes como Nosferatu e Caligari. O 



clima de inquietação suscitado com a aproximação da noite e a negrura 

que a acompanha leva a psique a vincular irracionalmente a cor negra e a 

escuridão ao Mal, às trevas, à cegueira e ao tempo implacável. Para Eliade 

(citado por DURAND, p. 92) “o tempo é negro porque irracional, sem 

piedade”. Durand nos dá as pistas para entender essa valorização negativa 

dos símbolos da noite: 

Desta solidez das ligações isomórficas resulta que a negrura é 
sempre valorizada negativamente. O diabo é quase sempre 
negro ou contém algum negror. O anti-semitismo não seria 
talvez outra fonte além desta hostilidade natural pelos tipos 
étnicos escuros. (...) É sobretudo interessante notar que esta 
“negrura” do mal é admitida pelas populações de pele negra: 
[ e citando Dieterle exemplifica o fato de] o Grande Deus 
benfazejo dos bambara, Faro, ter uma <cabeça de mulher 
branca>, enquanto o mal, Musso-Koroni, <simboliza tudo que 
se opõe à luz: obscuridade, noite, feitiçaria>. (...) O teatro 
ocidental veste sempre de negro as personagens reprovadas 
ou antipáticas: Tartufo, Basílio, Bártolo, Mefistófeles ou Alceste 
(DURAND, 2002, p. 92-93). 

Em diversos momentos de Caligari, os significados funestos da noite 

estão materializados nas imagens em claro-escuro imprimindo à cena uma 

maior dramaticidade, ao estilo de uma gravura, como pretendia Hermann 

Warm, um dos cenógrafos do filme, com violentos contrastes entre as zonas 

claras e escuras. Quando Alan pergunta a Cesare no “gabinete” do dr. 

Caligari, quanto tempo ainda lhe resta de existência, a iluminação 

contrastada e o plano aproximado o isolam do restante da platéia que 

prestigia a atração, mostrando o semblante atormentado do estudante com 

a revelação de que teria poucas horas de vida. Na realidade o pressagiador 

será seu algoz48.  Talvez seja Caligari o único filme do movimento que 

contenha em todos os seus elementos (fílmicos e não especificamente 

fílmicos) características expressionistas.  

Nazário (1983) considera a decoração, a iluminação e o jogo dos 

atores, os três dados fundamentais do expressionismo. O autor listou diversos 

48 O gabinete do dr. Caligari, cena 03, capítulo 02 do DVD original (Continental Home Video). 



elementos que denominou de uma “semiologia do expressionismo”, 

presentes, em maior ou menor proporção, nos filmes expressionistas. Ele 

reconhece que são poucos os diretores que reúnem essas características de 

forma “pura”, num único filme. Compõem essa semiologia, a deformação 

de cenários, objetos e personagens; a paisagem, “onde a natureza é 

suprimida e remodelada”; a animização dos objetos em cena, parecendo 

dotá-los de uma “intencionalidade perversa”; a efusão, num verdadeiro 

“êxtase do espírito”; a sombra como “metáfora do inconsciente”, a feira, a 

escada, o espelho, as olheiras, entre outros elementos.  

Do tema à iluminação, do figurino ao cenário. Tudo é arquitetado 

para produzir imagens distorcidas e figurar a visão de uma mente doentia. 

O que importa é criar a inquietação e o horror. (...) Em Caligari,
a interpretação expressionista conseguiu, com rara felicidade, 
evocar a <fisionomia latente> de uma pequena aldeia 
medieval, com ruelas tortuosas e escuras, passagens estreitas 
espremidas entre casas arruinadas cujas fachadas pensas 
nunca deixam penetrar a luz do dia. Portas cuneiformes com 
sombras pesadas e janelas oblíquas de esquadrias deformadas 
parecem destruir as paredes (EISNER, 1985, p. 28-9). 

Na cena em que Cesare penetra no quarto da personagem de Lil 

Dagover e ensaia o ataque, o plano se fecha e sua figura se destaca do 

fundo negro. A luz recorta-o do cenário para enfatizar sua fisionomia bizarra, 

marcada pelas olheiras geometricamente estilizadas e pintadas sobre uma 

máscara branca que - mesmo disseminada no cinema mudo como um 

todo, como faz notar Nazário - “encontra sua maior legitimidade nos filmes 

expressionistas, onde as personagens em conflito com o protagonista, são 

privadas de vida pessoal, como radiações de sua essência íntima.” As 

olheiras, por sua vez, não decorrem do cansaço ou enfermidades: “São 

olheiras filosóficas, de inquietação existencial, reflexos da pressão constante 

do Mal impressos na face dos que vivem nos limites da existência” (1999, p. 

190-1). 

O terror é potencializado quando a jovem se dá conta da presença 

do assassino. O embate físico entre os dois está em plena consonância com 



o embate claro-escuro da iluminação. “Era a tradução visual do axioma 

expressionista, que manda visar apenas um único objeto escolhido no caos 

universal, arrancando-o de seus liames” (EISNER, 1985, p 45). A 

dramaticidade do claro-escuro continua na cena que entremeia o ataque, 

quando, no quarto ao lado, familiares da vítima acordam com seus gritos de 

pavor.  A iluminação nesses momentos, além da função dramática, tem o 

papel simbólico de expressar o estado da alma dos personagens49. Nazário 

se refere à sombra nos filmes expressionistas como “metáfora do 

inconsciente, do lado obscuro da mente, do material reprimido [e de onde] 

saem o mago, o tirano, o assassino, o demônio, o vampiro - seres proscritos 

pelo Bem, obrigados a viver na clandestinidade, nas trevas, num sonho 

intermitente” (1999, p. 165). É na cumplicidade pérfida das trevas que o Mal 

encontra sua semeadura: a noite desperta Nosferatu que sai à cata do 

sangue de suas vítimas; Cesare, como o Conde Orlock hiberna ao longo do 

dia e, à noite, sob o comando do dr. Caligari dissemina o terror na cidade 

com seus assassinatos. No gueto de Praga em O Golem, é a noite quem vai 

animar seus estranhos habitantes. Na Sinagoga, sob a luz de lampadários, 

num claro-escuro de fantástica beleza plástica, eles se penitenciam com o 

anúncio do desastre que os astros prevêem.50  A simbologia nictomórfica é 

trabalhada também por Fritz Lang em A morte cansada, que analisaremos a 

seguir, e M, o vampiro de Düsseldorf, de sua fase alemã sonora e produzido  

poucos anos antes de sua migração para os Estados Unidos, onde 

contribuirá para um dos momentos mais profícuos do cinema americano. 

3.4   Fritz Lang: do expressionismo ao noir

Destacamos a participação do diretor Fritz Lang neste capítulo por 

entender que sua obra é exemplar na influência do estilo visual expressionista 

alemão sobre o cinema noir americano dos anos quarenta e cinqüenta. Fritz 

49 O gabinete do dr. Caligari, cena 04, capítulo 6 do DVD original (Continental Home Video).
50 O Golem, cena 01, capítulo 7 do DVD original (Continental Home Video).



Lang construiu uma carreira cinematográfica singular, tendo contribuído 

com seus filmes para dois momentos significativos do cinema, o 

expressionismo alemão e o cinema noir americano. Nazário (1999) relata que 

ele se dedicou desde cedo às artes plásticas, apesar da oposição paterna, 

e viajou o mundo inteiro até se estabelecer em Paris, onde estudou pintura e 

sobreviveu como desenhista de moda e publicidade para jornais até 1914, 

então com 24 anos, quando a guerra entre a França e a Alemanha o levou 

de volta a Viena, sua cidade natal. Combatente voluntário, foi ferido em 

batalha e, sendo considerado inapto para a guerra, passou então a 

escrever roteiros para cinema, sob condições físicas e psicológicas adversas. 

Sua “estréia” no cinema se deu com a venda de um argumento para Joe 

May que não lhe deu o devido crédito. Além do mais, a mise-en-scène do 

filme (Die Hochzeit im Ekzentrik-klub) era oposta à idealizada por ele. Esses 

fatos o desagradaram de tal maneira que o levaram a optar pela direção 

de cinema. Seus três primeiros filmes como diretor (Lang atuara antes como 

ator) foram Halbblut (Sangue Mestiço) e Der Herr der Liebe (O dono do 

amor), tidos como desaparecidos, e a série de espionagem Die Spinnen (As 

Aranhas) e Harakiri (Haraquiri), todos rodados em 1919, o que demonstra 

uma frenética vontade de criação.  

Até 1932, a escritora Thea von Harbou, segunda mulher de Lang, foi 

roteirista  de todos os seus filmes e a ela, sobretudo, é atribuído um conteúdo 

impregnado de um “imaginário protonazista”. A simpatia pelo ideário 

nacional-socialista não impediu que seu filme O testamento do Dr. Mabuse

(1932-1933) fosse censurado por Joseph Goebbels, Ministro da Propaganda 

de Hitler, mesmo tendo Lang sido supostamente convidado para dirigir o 

departamento de cinema alemão do III Reich. Sua propalada fuga da 

Alemanha para a França, em 1933, é plena de controvérsias51. Em Paris, 

auto-exilado, Lang se juntou a amigos como Erich Pommer para quem dirigiu 

Liliom, em 1934, na Fox Film. Sua carreira na América, tem início com Fury, em 

51 Sobre a trajetória de Lang, ler “O caso Fritz Lang”, minucioso relato esclarecedor de Luiz 
Nazário em As sombras móveis: atualidade do cinema mudo. Belo Horizonte: Editora UFMG, 
1999.  



1936, que lhe rendeu enorme popularidade e desentendimentos com os 

produtores - o filme foi editado por Joseph Mankiewicz à revelia do diretor. 

Nessas duas obras, Lang aborda temas que serão caros aos cineastas noirs.

Lang, segundo Aumont (2004), amiúde declarou desprezo pelo 

expressionismo, o que parece se revelar nesta fala do dr. Mabuse, em Dr.

Mabuse, o Jogador, dirigido por Lang em 1922. Interpelado sobre sua 

posição em relação ao expressionismo, dr. Mabuse responde: “O 

expressionismo é uma mera brincadeira... mas por que não? Tudo hoje é 

uma brincadeira...!”. Esse desdém público de Lang pelo expressionismo não 

impede que seus filmes contenham elementos expressionistas, sobretudo no 

estilo visual, como destaca Eisner: 

Lang compreendeu bem depressa que a manipulação 
judiciosa da luz podia compor uma atmosfera. (...) Essas 
concepções, sem dúvida, influenciaram a arte de Lang, mas 
seria um erro considerar seus primeiros filmes como 
essencialmente expressionistas. O sentido intenso da plástica e 
o dom de manipular a iluminação para obter linhas 
arquitetônicas serão as únicas contribuições de Lang para a 
evolução expressionista (1985: 67-8). 

A aproximação de Lang da estética expressionista, segundo Nazário 

(1999) se dá em A morte cansada (1921). Da temática ao estilo visual, Lang 

trabalha nesse filme elementos da constelação simbólica pertencente ao 

Regime Diurno e Noturno da Imagem que vimos discutindo até o momento. 

O texto inicial na legenda que apresenta a história revela a temática 

metafísica cara ao expressionismo alemão: 

Em algum tempo e em algum lugar. Para uma aldeia, em um 
vale sem tempo, como em um sonho, vieram dois jovens, 
cantando alegremente o eterno amor. Mas assim como a 
prosperidade deixa o outono e voa no sopro breve do inverno, 
nas tranqüilas encruzilhadas do vilarejo espera em silêncio, por 
eles...A Morte. 

A cena se inicia com árvores agitadas ao vento. Do chão brota uma 

fumaça, como um gêiser, e dele surge uma figura alta, de chapéu e capa 



negros, a Morte (em alemão a morte é uma personagem masculina). Uma 

carruagem puxada por dois cavalos sob o comando de um cocheiro, 

mostrada em silhueta, cruza uma ponte. No seu interior dois jovens 

apaixonados. A Morte carrega um cajado em cuja extremidade está 

esculpida em metal uma caveira (Imagem 34). A entrada da estranha 

criatura no coche assusta os dois enamorados52. Seus passageiros são 

transportados a uma pequena cidade perdida no passado.  

Um flashback nos informa que o viajante misterioso estivera na cidade 

à procura de adquirir uma terra anexa ao cemitério (“para plantar um jardim 

para mim mesmo pois já viajei muito e estou cansado.”) a qual o Conselho 

Municipal havia reservado para uma futura ampliação. Depois de um 

intenso debate, o dinheiro do viajante falara mais alto e o conselho aprovara 

o seu arrendamento por 99 anos. A Morte erguera, então, um imenso muro 

ao redor do seu jardim, sem nenhuma passagem (“Só eu conheço o portão 

que abre o muro!”). Numa taberna da cidade, o viajante junta-se à mesa 

dos enamorados que bebem vinho, quando ela (Lil Dagover) tem uma 

insólita visão: uma ampulheta se funde com a taça do estranho visitante 

marcando o tempo de forma acelerada.   Ao retornar à mesa, momentos 

depois, ela não encontra mais o noivo e nem o viajante.  

Na busca pelas ruas da cidade e arredores, a jovem se desespera pois 

tem o pressentimento da morte iminente do amado. Ela chega ao imenso 

muro contíguo ao cemitério e se depara com uma cena aterradora: um 

cortejo de mortos caminha em direção ao muro e o atravessa sem 

dificuldades, entre eles o noivo, inatingível aos seus apelos53. Ela desmaia e é 

socorrida pelo velho farmacêutico que lhe prepara um tônico, mas a moça 

prefere se envenenar para se juntar ao namorado no além. Ela vai ao 

encontro do Anjo da Morte, o misterioso viajante, que a espera no topo de 

uma longa escadaria. Ele a conduz a uma câmara onde incontáveis velas, 

representando almas humanas queimam lentamente. Três delas estão 

prestes a se exaurir. 

52 A morte cansada, Cena 01, capítulo 2 do DVD original (Continental Home Video).
53 A morte cansada, Cena 02, capítulo 4 do DVD original (Continental Home Video).



Imagem 34. Fotograma de A morte em A Morte Cansada, de Fritz Lang, 1921. 
Fonte: A Morte Cansada (Continental Home Video)

O agente da Morte propõe à amante desesperada devolver seu 

amado se ela conseguir salvar pelo menos uma dessas vidas. A ação 

principal é interrompida para que acompanhemos a história dessas três luzes, 

cada uma se passando em épocas e lugares diversos: uma exótica Pérsia, 

uma Veneza renascentista e uma China Imperial. Nesses episódios, os 

amantes se encontram sempre em conflito com um tirano que os ameaça. 

No embate final entre o Amor e a Morte esta sempre termina vencendo.  E 

mais uma chama se apaga. Sensibilizada com a obstinação da jovem, a 

Morte lhe concede uma última chance e ela urge convencer um ancião ou 

moribundo, alguém cuja vida aparentemente não tenha mais sentido, a 

desistir de viver em troca do retorno do seu amado. Desesperada, ela 

começa por tentar persuadir o velho farmacêutico, depois um mendigo e 

finalmente velhas doentes de um hospital e todos se revelam indignados 

com a terrível proposta. As velhas se afastam da jovem às pressas e 

acidentalmente deixam cair uma vela acesa, provocando um incêndio que 



destrói o lugar. Os pacientes logram a escapar do sinistro, no entanto um 

recém-nascido é deixado para trás.  Comovida com o desespero da mãe, a 

jovem enfrenta as chamas para salvá-lo e encontra a Morte que lhe pede o 

pequeno em sacrifício. A moça se recusa a atendê-lo e resgata o bebê 

porém ela própria perde a vida nas chamas e o agente da Morte a leva ao 

encontro do amado.

Passemos a seguir a análise das cenas, cuja construção imagética 

articula elementos da constelação simbólica imaginária que gravitam em 

torno do Regime Diurno e Regime Noturno das imagens, evocados ao longo 

desta investigação. A cena seguinte ao desaparecimento do rapaz e da 

busca frenética empreendida pela jovem, anuncia o sinistro que se abaterá 

sobre o casal. Num cenário fantasmagórico, um velho farmacêutico colhe 

ervas que, segundo anuncia a legenda, “atraem misteriosos poderes sob a 

mágica luz da lua cheia”. Árvores inclinadas com galhos e raízes retorcidas 

em silhueta e a lua cheia ao fundo compõem a cena (Imagem 35). Na 

abordagem da paisagem expressionista, Nazário faz uma interessante 

observação: 

Nos filmes expressionistas, a natureza é suprimida e 
remodelada: a lua, as nuvens, os raios de sol são pintados no 
cenário e participam dos fluxos anímicos dos personagens. 
Quando elementos naturais são escolhidos, é sempre em 
função de sua “estranheza” e seu potencial de angústia. (...) 
Para os [pintores] expressionistas, o elemento mais importante 
da natureza parece ser o arbusto. (...) Também no cinema se 
manifesta este poder de expressão subjetiva atribuído ao 
arbusto, “cenografado” para simbolizar (...) a claustrofobia 
existencial (1983, p. 17-18). 

Como a percebemos na Terra, a luz lunar é derivada do reflexo da 

radiação solar sobre a superfície da Lua, tendo sido por muito tempo a única 

fonte de luz noturna para o homem primitivo, até o completo domínio sobre 

a confecção do fogo. Além da lua, qualquer clarão noturno, emanava de 

eventos efêmeros tais como relâmpagos, asteróides ou incêndios 

provocados por raios ou larva de um vulcão em erupção, aparições 



fulgurantes que certamente fascinavam e assustavam nossos antepassados 

inscientes das suas causas.  

Imagem 35. Fotograma ilustra as significações da Lua em A Morte Cansada, de Fritz Lang, 
1921. 
Fonte: A Morte Cansada (Continental Home Video)

A luz lunar, “misteriosa”, “tranqüilizadora” e “poética”, é também “fria”, 

“melancólica” e está igualmente associada à doença e à morte. Durand 

contrapõe a estabilidade do Sol às metamorfoses da lua para ressaltar a 

associação desta com a inexorabilidade do tempo.  

Enquanto o Sol permanece semelhante a si mesmo, salvo 
quando dos raros eclipses, enquanto ele só se ausenta por um 
curto lapso de tempo da paisagem humana, a lua, por sua 
vez, é um astro que cresce, decresce, desaparece, um astro 
caprichoso, que parece submetido à temporalidade e à 
morte. (...) Por essa razão isomórfica, numerosas divindades 
lunares são ctônicas e funerárias (Durand: 2002, p. 102). 

São as valorizações positivas (fecundidade, fertilidade, abundância) e 

negativas (terror, morte, declínio) das fases lunares que engendram 

sentimentos contrários em relação ao astro em inúmeras sociedades desde 



os primórdios dos tempos até hodiernamente.  A analogia da Lua ao tempo 

e à morte, seu corolário, é assinalado Eliade (1998) nas suas observações 

sobre a mística e o simbolismo lunar. Ele constata que a Lua, em diversos 

mitos e lendas, é o “primeiro morto”. Mas a morte, nota o historiador das 

religiões, como as diferentes fases da Lua, é frequentemente um estado 

transitório, “uma modificação do nível da existência”. A crença na Lua como 

o “país dos mortos”, “receptáculo regenerador das almas”, lugar de 

“repouso post mortem” é mantida, segundo Eliade, não só no pensamento 

arcaico mas também em sociedades evoluídas como Índia, Grécia e Irã.  

Esta outra vida ou “vida na morte” é difundida pela mitologia lunar e 

terrestre com a descoberta da agricultura. Nesta correspondência Terra-Lua, 

“os defuntos transitam para a Lua ou voltam para debaixo da Terra, a fim de 

se regenerarem e de assimilarem as forças necessárias a uma nova 

existência” (ELIADE, 1998, p. 142). 

A associação entre a Lua, a morte e a regeneração das almas é 

ressaltada igualmente por Durand: 

O simbolismo lunar aparece, assim, nas suas múltiplas epifanias, 
como estreitamente ligado à obsessão do tempo e da morte. 
Mas a Lua não é só o primeiro morto, como também o primeiro 
morto que ressuscita. A Lua é, assim, simultaneamente medida 
do tempo e promessa explícita do eterno retorno (2002, p. 294; 
grifo do autor). 

Com raríssimas exceções, na grande maioria das vezes onde a luz da 

Lua é, no universo diegético de um filme, a fonte de luz principal de cenas 

em exteriores, seu efeito é recriado utilizando-se a luz do sol em situação de 

forte contraste. É o efeito em cinema chamado de “noite americana”, que 

consiste basicamente da utilização de filtros degradês e filtros polarizadores 

diante da objetiva, da subexposição do filme, para no processo, final obter 

da imagem positiva um aumento de densidade. O que se busca obter com 

a “noite americana” é uma aproximação do efeito da luz lunar de uma 

situação real, que se traduz numa visão noturna onde as cores se esmaecem 

ao nível de um total monocromatismo, as sombras se apresentam densas e, 



diferentes das sombras em situação de luz solar, não têm grande 

transparência. Além da dominante azulada, a cena iluminada por essa 

categoria de luz carece de uma maior nitidez. Todas essas características 

são forjadas com o recurso a filtros e a uma abertura, menor do que a 

recomendada, do diafragma da objetiva. Essa menor abertura do 

diafragma permite escurecer a imagem e a adição de filtros diminui a nitidez 

proporcionada pela moderna ótica da objetivas empregadas. Desta forma, 

a amplidão de uma paisagem noturna é representada no cinema.  

A força das imagens de A morte cansada, num estágio do cinema 

onde o uso da câmera imóvel era um imperativo e as cenas externas 

rodadas à noite impossíveis, é ressaltada por Kracauer: 

Essas visões pictóricas são tão precisas que algumas vezes dão 
a ilusão de serem intrinsecamente reais. (...) Diferentes recursos 
pictóricos servem a um propósito análogo; é como se os 
efeitos visuais fossem calculados para imprimir na mente a 
natureza inflexível, aterrorizante, do Destino (1988, p 111). 

A escada como elemento da semiologia expressionista proporciona 

em A morte cansada a construção visual mais impressionante dos filmes 

analisados na nossa investigação.  Quando a jovem vai à procura da Morte, 

é uma escadaria com incontáveis degraus que ela deve galgar para o 

encontro. Um imenso portal em forma de ogiva emoldura a escada onde se 

vê a figura minúscula da jovem. A amplidão da escada antecipa seu 

sacrifício para escapar do destino. A iluminação em chave alta sobre a 

escada contrasta com a moldura ogival sombreada e destaca a figura da 

moça e a da Morte, esta em vestes acentuadamente negras.  A diferença 

de tamanho dos dois personagens reforça a impotência da jovem diante da 

inexorabilidade do fim (Imagens 36 e 37). A escada, com todas suas 

significações simbólicas apontadas por Durand, é apresentada aqui num 

paroxismo visual onírico. Gregor e Patalas (1976) chama a atenção para a 

eficiência dramática dos cenários neste filme (“o espaço é incorporado à 

ação”) e de sua complexidade através de elementos arquitetônicos como o 



imenso muro que cerca o jardim da Morte e a escada que leva ao seu reino, 

onde milhares de velas representam a vida dos homens na Terra.

Imagem 36. Fotograma de A Morte Cansada, de Fritz Lang, 1921: A escada e suas 
significações imaginárias. 
Fonte: A Morte Cansada (Continental Home Video)

A Morte representada de forma humanizada é revelada nesta fala: 

“Acredite, minha tarefa é difícil. É uma maldição!. Estou cansado de ver os 

sofrimentos do homem e ouvir o ódio por obedecer a Deus.” Ele então 

apresenta três velas tremeluzentes e coloca nas mãos da jovem a tarefa de 

salvar pelo menos uma daquelas três vidas.  

Um elemento comum aos episódios das três luzes é a presença do 

esquema da animação com as significações imaginárias da tragédia e do 

caos. Vimos que o arquétipo do animado prenuncia o horror. Na história da 

primeira luz, que tem lugar na Pérsia, é a persecução dos homens do Califa 

ao Franco, “um incrédulo que profanou o santuário”. A imagem em contra-



luz da perseguição no alto na torre do palácio tem forte semelhança com à 

do muro do gueto em O Golem54 que analisamos anteriormente. 

Imagem 37. Fotograma de A morte cansada, de Fritz Lang, 1921. 
Fonte: A Morte Cansada (Continental Home Video)

Na história da segunda luz, é uma turba alegre que passa numa ponte 

festejando o carnaval na Veneza renascentista antes da tragédia que se 

abaterá sobre o casal de apaixonados (Imagem 38). Mais uma vez o recurso 

à contra-luz destaca da paisagem personagens e arquitetura negramente 

silhuetados. E, finalmente, no episódio da terceira luz, é o exército imperial 

chinês que caça os jovens apaixonados. Do ponto de vista da iluminação, 

este episódio não apresenta nada de notável.  

A segunda luz é a história de um triângulo amoroso que envolve a bela 

Monna Fiametta (Lil Dagover faz também a heroína nos três episódios), seu 

noivo e o amante. Na cena que trataremos a seguir, Fiametta (a noiva) flerta  

54 A morte cansada, cena 03, capítulo 6 do DVD original (Continental Home Video).



com o amado (Gianfancesco) da sacada de sua casa quando Girolamo (o 

noivo) a flagra jogando uma rosa para o amante.  Girolamo vaticina o 

Imagem 38. Fotograma ilustra o esquema da animação e a tragédia em A Morte Cansada.
Fonte: A Morte Cansada (Continental Home Video)

assassinato do rival (“Messer Gianfrancesco é considerado muito suspeito 

pelo Conselho dos 14. Dificilmente verá o próximo amanhecer.”) que já 

havia sido mostrado antes sob um portal sombreado, tendo por trás de si a 

silhueta de um homem que o espreita (Imagem 39). Depois dessa fala, 

vemos Gianfrancesco diante de um muro onde sua sombra diminuída se 

projeta. Constrangido com a chegada do noivo da amada, ele joga fora e 

rosa que segura nas mãos e parte projetando ao longo do muro sua sombra. 

É seguido por figuras sinistras, encapuzadas e vestidas com longas capas 

escuras55. Girolamo continua vaticinando o destino de Gianfrancesco. 

Inconformada, Fiametta prepara um plano para assassinar o noivo e 

evitar a morte do amante. Ela envia, por um mensageiro, duas mensagens, 

uma para Girolamo e outro para o namorado. Ao receber o convite para 

55 A morte cansada, cena 04 capítulo 7 do DVD original (Continental Home Video).



um encontro na casa da noiva, Girolamo desconfia do plano e força o 

mensageiro a lhe revelar o conteúdo da outra mensagem.  Nela, Fiametta 

Imagem 39. Fotograma de silhueta ameaçadora à espreita do condenado em A morte 
cansada.
Fonte: A Morte Cansada (Continental Home Video)

adverte ao amante da intenção do noivo de matá-lo (“A morte que ele lhe 

reservou devo dá-la hoje à noite ao próprio Girolamo.”).  O noivo envia ao 

rival o convite originalmente entregue a ele próprio. Acrescenta uma 

máscara e uma capa para que o amante não seja reconhecido por 

Fiametta.  

A chegada do condenado ao palácio é uma explícita referência ao 

mito de Caronte, o barqueiro que conduzia os mortos ao Hades. Ele vem ao 

palácio numa noite escura trazido por um gondoleiro de capuz na sua 

embarcação “funerária”. Enquanto isso, a cena do carnaval na cidade é 

mostrada com a agitação e o tratamento fotográfico (viragem de cor 

vermelha) que evocam o inferno. Acreditando se tratar do odiado noivo, 

Fiametta o espera disfarçada com uma espada em punho e o desafia para 

um duelo. Escondido atrás das cortinas, o criado mouro ao ouvir a ordem da 



patroa crava nas costas do “inimigo” um punhal envenenado.  Ao perceber 

o erro, Fiametta chora a morte do amado. Neste instante a imagem do 

mouro assassino é substituída (por um efeito de fusão) pela figura sinistra da 

Morte56 (Imagem 40). 

De forma categórica, Eisner (1985) afirma que Fritz Lang, de todos os 

cineastas alemães, foi o que mais sofreu a influência do teatro de Max 

Reinhardt. Arquiteto de formação, Lang trabalhou habilmente o realce dos 

contornos e relevos dos objetos ou os detalhes dos cenários lançando mão 

das múltiplas possibilidades da iluminação para transformar e deformar a 

plástica das imagens.  

Os diretores e operadores alemães irão brincar com as luzes a 
tal ponto, que [Rudolf] Kurtz poderá dizer que a luz cria às 
vezes “profundidades sem fundo”. Chegarão mesmo a 
recortar os contornos e as próprias superfícies para torná-las 
irracionais, exagerando as cavidades das sombras e os jatos 
de luz; por outro lado, acentuarão alguns contornos, 
moldando as formas por meio de uma faixa luminosa para 
criar, assim, uma plástica artificial. Esse jogo de contrastes ou 
contrapontos resulta na “féerie de laboratoire” [magia de 
laboratório], meio tangível, meio irreal, de que fala Jean 
Cassou (EISNER, 1985, p. 67). 

Igualmente no terceiro episódio, a morte vence a batalha. E a chama 

da terceira vela se apaga. A moça suplica mais uma vez à Morte (“Dê a 

vida de meu amado de volta pra mim!”) que se comove e lhe dá uma 

última chance (“Traga-me, dentro de uma hora, outra vida que ainda não 

terminou. Uma com cem anos ou com dias ou horas pela frente. E eu lhe 

devolverei a vida de seu amado.”). Os dois estão imersos num mar de velas 

alongadas iluminadas em claro-escuro e as vestes negras da Morte se 

fundem nas sombras (Imagem 41). 

Gregor e Patalas acentua a importância dos elementos cenográficos 

em A morte cansada e sua contribuição decisiva para o requinte visual do 

filme:  

56 A morte cansada, cena 05 capítulo 7 do DVD original (Continental Home Video).



é em definitivo a iluminação que modela o espaço e cria a 
atmosfera: refletores baixos dão uma nota ameaçadora; um 
reflexo desmaiado dá à desordem numa farmácia um brilho 
temeroso; luzes bruxuleantes no átrio da morte criam um clima 
de fatalidade e caducidade (1976, p. 26). 

Imagem 40. A figura da morte toma lugar do assassino em A morte cansada.
Fonte: A Morte Cansada (Continental Home Video) 

Imagem 41. A iluminação criando uma atmosfera funesta. 
Fonte: A Morte Cansada (Continental Home Video)



Voltamos à seqüência na casa do velho farmacêutico, no momento 

exato em que ele a impede de se envenenar - a Morte a poupa para que 

ela tenha a chance de salvar seu grande amor. A jovem inicia uma busca 

frenética por uma vida, num claro discurso em defesa da eutanásia. Busca 

que termina num hospital de velhos doentes e pacientes terminais. Lá 

encontra um grupo de velhas senhoras que lamentam a morte de um jovem 

dizendo que ficariam felizes em não ter que acordar a cada dia “mas morte 

se recusa a chegar.” Entusiasmada a jovem propõe: “Se vocês estão 

cansadas de suas vidas, quem entre vocês a dará para mim por 

compaixão?” Todas fogem apavoradas e, na fuga, uma delas deixa cair 

uma vela que provoca o sinistro. Esta cena tem semelhança, em menor 

proporção, com a cena do caos no gueto em O Golem: labaredas imensas 

consomem a construção provocando desespero e caos. Mais uma vez, para 

reforçar a nítida associação da ação ao esquema da agitação infernal, a 

fotografia de Fritz Arno Wagner e Erich Nietzschmann, com o processo de 

viragem para um vermelho de forte densidade, confere à cena uma carga 

dramática intensa57.

A última mulher sobrevivente é salva e se desespera ao se dar conta 

do seu bebê deixado pra trás. A jovem se entusiasma mais uma vez (“Outra 

vida que ainda não se apagou”) e corre para entregá-lo à Morte. Mas se 

arrepende ao tentar ter o amado de volta a este preço. E se entrega, ela 

própria, aos desígnios do destino. Na cena final, assistimos ao encontro dos 

amantes sob a chancela da Morte num outro mundo (Imagens 42 e 43). E 

como mensagem final, um pregador vaticina: “Ouçam o que digo boa 

gente! Por doze vezes o sino tocou. Defendam-se todos vocês, dos 

fantasmas e espíritos. Para que nenhum mal aflija as nossas almas 

amedrontadas!” 

57 A morte cansada, cena 06 capítulo 10 do DVD original (Continental Home Video).



Imagem 42. Fotograma de A morte cansada: o fantástico e o sobrenatural como tema. 
Fonte: A morte cansada (Continental Home Video)

Imagem 43. Fotograma do encontro dos amantes no além.
Fonte: A morte cansada (Continental Home Video)



A análise de M, o vampiro de Düsseldorf (1931), a seguir, abre uma 

exceção na nossa abordagem porque se trata de um filme da fase sonora, 

no entanto, é considerado por diversos autores como expressionista na 

temática e no tratamento da luz. M foi o antepenúltimo filme de Lang na sua 

fase alemã e antecedeu O testamento de dr. Mabuse (1933), censurado 

pelo Ministério da Propaganda nazista. Contextualizando a produção 

cinematográfica alemã do início dos anos 30, Gregor e Patalas (1976) 

verifica que, por certo período, a indústria resistiu à introdução do som e que 

dois terços da produção alemã ainda era sem som, enquanto os filmes 

exportados pelos EUA eram quase que totalmente sonoros. Os autores 

constatam um “segundo momento de florescimento” no cinema alemão, 

entre 1930 e1932 com a presença de filmes artisticamente relevantes, 

inclusive com a retomada de tema e forma expressionista no tratamento de 

algumas obras. Nazário (1999), por exemplo, considera M, um filme “quase 

realista” mas que pode ser filiado à tradição expressionista.  

Baseado em fatos reais, M, o vampiro de Düsseldorf, com roteiro de 

Fritz Lang e Thea von Harbou, conta a história de Kürten, um infanticida que 

aterrorizou a cidade, deixando em pânico não só as famílias - temerosas por 

suas crianças, as autoridades - fortemente pressionadas pela sociedade por 

sua captura, como também o submundo do crime - que passou a sofrer um 

cerco feroz da polícia.  No afã de capturar o assassino, os policiais vão aos 

bares e bordéis à procura de suspeitos, prendendo e interrogando 

assaltantes, falsificadores, vagabundos, prostitutas, escroques, mendigos, e 

golpistas de toda sorte, confiscando tudo o que encontra em poder deles.  

Com a “reputação arruinada”, as organizações criminosas decidem agir por 

conta própria (“entre aquele monstro e nós há um abismo.”). A paranóia se 

instala: a propósito de qualquer suspeita, denúncias anônimas e acusações 

gratuitas vêm à tona, provocando uma histeria coletiva e um clima de horror 

entre os quatro milhões de habitantes de Düsseldorf. A mobilização é 

tamanha que a polícia recorre a organizações de assistência social, hospitais 

psiquiátricos, manicômios e até à associação de mendigos, cujos integrantes 

são recrutados para agir como espiões nas ruas da cidade. No paroxismo 



dessa histeria, capturado o assassino, é criado um tribunal subterrâneo 

esdrúxulo com representantes da escória da sociedade para julgar e 

condenar o infanticida. 

A cena inicial de M, o vampiro de Düsseldorf sinaliza o tom de horror 

que dominará as imagens ao longo da narrativa do filme. Terminados os 

créditos iniciais, o som de uma badalada de relógio introduz o espectador 

num longo escurecimento (fade out) criando uma atmosfera de incerteza e 

expectativa.  Segundos depois, uma voz infantil declama um verso macabro 

(“Vem aí o preto com a machadinha para te fazer em carne picadinha!”) e 

um clareamento (fade in) apresenta um grupo de crianças que brinca no 

pátio de um prédio. A mãe de uma das crianças se angustia com a 

brincadeira (“Pare de cantar esta música idiota.”). A garota não dá ouvidos 

e continua. No diálogo que se segue entre duas moradoras do condomínio, 

a existência de um assassino é mencionada.  

Em M, a fotografia sombria é uma dominante em todo o filme. Lang 

tira proveito aqui de dois longos escurecimentos para imergir o espectador 

num estado de tensão e medo que a escuridão provoca em sua psique. O 

segundo escurecimento se dá logo após o assassinato da garota Elsie 

Beckmann e tem doze segundos de duração, o que em termos de ausência 

de imagem na tela de cinema é um tempo significativo. 

A aparição do assassino se dá a exatos cinco minutos e meio do início 

do filme, justo no momento em que lemos um anúncio afixado num suporte 

publicitário de rua, para o qual a menininha Elsie (da brincadeira do pátio) 

arremessa sua bola. Este anúncio serve de exposição dos fatos passados 

anteriormente ao início da narrativa: 

10.000 marcos de recompensa. Quem é o assassino? Desde o 
dia 11 de junho o pequeno Klaus Klawitzky e sua irmã Klara 
desapareceram. As evidências nos levam a acreditar que as 
crianças foram vítimas do mesmo tipo de crime do último 
cometido contra as irmãs Doering. 

Sobre o anúncio se projeta a sombra do assassino em sua primeira 

aparição. É também neste momento que ouvimos pela primeira vez a sua 



voz. Lang retoma aqui o uso da sombra de forma eloqüente como 

assinalamos nos filmes Nosferatu, A última gargalhada, Fausto e O gabinete 

de Dr. Caligari, com as significações funestas discutidas anteriormente. O uso 

da sombra projetada anunciando a presença do infanticida, potencializa o 

horror sugerido no anúncio e a associação dessa imagem ao ataque final do 

vampiro Nosferatu à jovem é imediata (Imagem 44). “O “vampiro” parece o 

mesmo personagem tirânico e misterioso que agia na dramaturgia 

expressionista e que retorna, aqui, desmistificado, como um maníaco sexual, 

que subverte o cotidiano da cidade” (Nazário: 1999, p. 233). Esta cena é 

alternada com imagens da mãe de Elsie Beckmann em casa, pondo a mesa 

e verificando ansiosamente as horas no relógio de parede. Seu grito 

pungente (“Elsie!, Elsie!”) ecoa na escada, no sótão e na sala onde a mesa 

posta parece esperar a garota. Esta alternância de ações confere à 

narrativa uma tensão dramática com forte efeito sobre o espectador58.

Imagem 44. Fotograma do uso notável de sombra projetada M, o vampiro de Düsseldorf, de 
Fritz Lang, 1931.  
Fonte: M, o vampiro de Düsseldorf (J.F. Lucas/Concorde Video)

58 M, o vampiro de Düsseldorf, cena 01, capítulo 2 do DVD original (J.F. Lucas/Concorde Video).



Uma elipse sugere o assassinato da garota: a bola que ela 

arremessava contra o anúncio, agora rola sozinha de um arbusto e o balão 

com forma de boneco, presente do assassino, aparece preso na fiação 

elétrica da rua, numa estranha composição, para em seguida ser levado 

pelo vento. Tem-se aqui o segundo longo escurecimento referido 

anteriormente59.

O rosto do assassino é mostrado pela primeira vez nos primeiros 

dezesseis minutos do filme. Até então, sua presença na tela se deu através 

de sua sombra projetada. Agora, de frente ao espelho, sua imagem é 

duplamente figurada. Ele perscruta a própria fisionomia ensaiando 

expressões bizarras e, ironicamente, ouvimos a voz de um grafólogo que 

interpreta sua psique doentia: “Algumas letras quebradas revelam uma 

personalidade de ator que pode ser bem indolente ou muito preguiçosa. No 

geral, a mão que escreve mostra sinais de insanidade”60. Para Nazário (1983, 

p. 26), “a importância do espelho no cinema expressionista está em seu 

papel simbólico: é através dele que o duplo e a morte vêm ao mundo.” Da 

mesma forma, se dá a segunda aparição de Hans Beckert (Peter Lorre), 

passados um pouco mais de cinqüenta minutos do filme. Ele se encontra 

frente a uma vitrine, quando seu instinto infanticida é despertado pela 

imagem de uma garotinha.  O assassino é então mostrado em duplo com 

sua imagem refletida na vitrine. É também numa vitrine que ele descobre a 

letra “M” de murder (assassino) impressa em giz nas suas costas. O espelho 

nestas cenas sugere dupla personalidade ou confusão de identidade. Um 

elemento caro à simbologia expressionista e que será também recorrente no 

cinema noir (Imagens 45, 46 e 47). 

59 M, o vampiro de Düsseldorf, cena 02, capítulo 2 do DVD original (J.F. Lucas/Concorde Video).
60 M, o vampiro de Düsseldorf. Cena 03, capítulo 3 do DVD original (J.F. Lucas/Concorde Video).



Imagem 45. A simbologia do espelho em M.
Fonte: M, o vampiro de Düsseldorf (J.F. Lucas/Concorde Video)

Imagem 46. Através do espelho o duplo e a morte vêm ao mundo.  
Fonte: M, o vampiro de Düsseldorf (J.F. Lucas/Concorde Video) 



Imagem 47. O assassino de crianças Hans Beckert (Peter Lorre) no reflexo do espelho: dupla 
personalidade. 
Fonte: M, o vampiro de Düsseldorf (J.F. Lucas/Concorde Video)

Os fotógrafos de Lang, Fritz Arno Wagner e G. Hathje, traduziram 

imageticamente a atmosfera de paranóia que o filme narra. A maioria das 

ações ocorre em locais pouco iluminados. São corredores, labirintos, 

subterrâneos, ambientes onde raramente a luz é distribuída de modo 

uniforme. Há sempre áreas sombrias dominando o quadro e luzes duras 

projetando sombras acentuadas. Esta técnica de iluminação dominará toda 

a seqüência do “tribunal” (instalado numa velha destilaria abandonada) 

que tem aproximadamente 16 minutos de duração. Ela tem início com um 

plano fixo e longo mostrando uma escada quase completamente imersa nas 

sombras. Dois homens descem e desaparecem na escuridão, ressurgindo em 

seguida arrastando o assassino, atônito diante de uma centena de pessoas 

que o espera. Os presentes se encontram dispostos como num tribunal, sob 

uma iluminação em claro-escuro, parte deles quase totalmente imersos na 

escuridão.  



A iluminação imprime à cena uma atmosfera funesta. Os personagens 

desse insólito tribunal são assassinos, ladrões e golpistas de toda sorte, 

oriundos da escória social. Numa mesa, quatro homens compõem o júri, cujo 

presidente carrega a acusação de três assassinatos. O simulacro de 

julgamento chega ao requinte de conceder ao réu um advogado de 

defesa. A platéia enfurecida grita pela condenação do maníaco (“Matem-

no! Temos que tratá-lo como um cão danado! Crucifiquem-no!”). O réu, por 

sua vez, quer ser entregue à polícia (“Quero ser julgado por um tribunal 

comum, da lei.”) e alega em sua defesa forças demoníacas (“Não tenho 

controle sobre isto, esta coisa diabólica entrou em mim, o fogo, as vozes o 

tormento!. Está lá o tempo todo, controlando os meus desejos pelas ruas, 

seguindo-me silenciosamente, mas não posso parar.”). Inquisidores, acusado, 

e a turba em torno, têm os seus rostos sombreados. O assassino, ao se 

movimentar, entra e sai do foco de luz e sua fisionomia de pavor (expressões 

faciais e olhos esbugalhados), associada à gesticulação excessiva, é 

acentuada pela arquitetura de sombra e luz concebida para a cena 

(Imagens 48 e 49). 

Imagem 48. O desespero do réu no simulacro de um tribunal face à sua iminente 
condenação: iluminação e narrativa se imbricam para construir uma atmosfera dramática. 



Imagem 49. Assassinos, ladrões e golpistas: personagens do insólito tribunal subterrâneo em 
M.
Fonte: Fotogramas de M, o vampiro de Düsseldorf (J.F. Lucas/Concorde Video)

Aqui, iluminação e narrativa se imbricam para construir uma atmosfera 

medonha. Invertendo as expectativas, o tribunal subterrâneo passa a ser a 

grande ameaça. O terror agora emana daquelas criaturas envoltas em 

sombras e que clamam vingança (“Matem esse monstro! Crucifiquem o 

animal!”), enquanto o assassino de crianças parece mais um animal 

acuado61. A chegada da polícia põe fim ao julgamento ilegal e a seqüência 

seguinte e última acontece num tribunal legítimo, não durando pouco mais 

de quarenta segundos. A cena termina com três mães que choram a perda 

de suas crianças (“Isso não trará de volta nossas crianças.”). A iluminação 

em claro-escuro, que revela apenas o rosto de expressão lancinante de uma 

delas, acrescenta ao final uma dose a mais de niilismo (Imagem 50).  

61 M, o vampiro de Düsseldorf, cena 04, capítulo 11 do DVD original (J.F. Lucas/Concorde Video).



Imagem 50. Iluminação dramática assinalando uma atmosfera de dor e desespero em M.
Fonte: M, o vampiro de Düsseldorf (J.F. Lucas/Concorde Video)

Nos dois primeiros anos da década de 30, o cinema alemão volta, 

segundo Gregor e Patalas (1976), a vivenciar um segundo momento de 

florescimento, com uma retomada do tratamento expressionista, na sua 

temática e forma, e também do estilo Kammerspiel dos chamados filmes de 

“interiores”, de vertente realista, que despontaram no início dos anos 20 com 

Destroços (Scherben), de Lupu Pick, Escada de Serviço (Hintertreppe), de 

Leopold Jessner, realizados em 1921, e A noite de São Silvestre (Sylvester),

também de Lupu Pick, em 1923. 

Os filmes de Kammerspiel recorriam a uma análise precisa e 
minuciosa do perfil psicológico dos tipos, diferentes dos heróis 
neuróticos do expressionismo: os assassinos continuam 
involuntários, mas os crimes não são mais cometidos por 
sonâmbulos, fantasmas, monstros ou grandes criminosos, mas 
por homens comuns (NAZÁRIO: 1999, p. 194). 



Sobre o reflexo da realidade social nas imagens da cinematografia 

alemã a partir da década de 30, Gregor e Patalas argumentam que os anos 

20 com sua problemática despertaram a consciência crítica de alguns 

diretores, em relação ao novo contexto social e político. Eles recorrem a dois 

filmes sonoros de Lang para embasar essa tese: M, o vampiro de Düsseldorf

(1931) e O testamento do Dr. Mabuse (Das testament des Dr.Mabuse), de 

1933.  No entender dos autores, esses filmes 

retratam claramente o aparecimento da violência organizada 
nos “comandos da morte” de associações extremistas, como 
prenunciam o domínio do terror comandado pelo Estado.  
Sobretudo “M” revela a relação entre a consciência coletiva 
obcecada e o terror organizado: os grupos de violência 
aparecem em sua perseguição ao assassino, como expressão 
do “são juízo do povo” (...). Se neste filme aparecem, 
alternadamente, a polícia e o grupo terrorista em operações 
muito semelhantes isso não deixa de ser prenúncio de sua 
identidade na realidade política dos anos seguintes  (GREGOR 
e PATALAS: 1976, p. 39). 

Uma outra leitura nas entrelinhas de M, vislumbra a presença de um 

“simbolismo antisemita” que, segundo Nazário, possivelmente torna o filme a 

obra mais pró-nazista do cinema alemão pré-nazista.  No entanto, o autor 

adverte que essa interpretação foi atenuada em algumas análises 

contemporâneas porque, 

deslocado do seu contexto pela História, e elevado à 
categoria de obra-prima pelos historiadores do cinema, mais 
do que uma propaganda artística a favor da pena de morte 
para os degenerados, vagamente associados aos judeus, M
tornou-se “apenas” um marco na realização do cinema 
sonoro - o fundo político do filme foi dissolvido por sua forma 
estética e pelo próprio tempo (NAZÁRIO: 1999, p. 241-2). 

No que diz respeito ao tratamento temático e visual do filme, M, 

aponta, no nosso entender, para o que viria a ser o cinema noir americano 

da década seguinte e do qual Lang foi um grande expoente.  M reúne

alguns elementos narrativos e visuais que se tornaram peculiares àquele 

cinema: histórias de assassinatos, perseguições, tramas mórbidas, 



trabalhadas a partir de uma iconografia visual, que tem na paisagem 

urbana  um cenário privilegiado. A iluminação, abundante de violentos 

contrastes entre luz e sombra, torna interiores e ruas da cidade locais 

inóspitos e em permanente tensão.  

A contundência das imagens dos filmes aqui analisados e de outras 

películas do cinema expressionista, teve forte impacto nas cinematografias 

mundiais influenciando todo o cinema imediatamente ulterior e, ainda, 

repercutindo nos dias atuais numa e noutra obra.  A iluminação produzida 

para os filmes expressionistas, tornou-se uma especialidade dos estúdios 

alemães e foi reconhecida mundialmente como a grande contribuição 

daquele cinema. A partir da segunda metade da década de 20, com a 

execução do Plano Dawes, que devolveu a estabilidade econômica ao país 

pelo menos até 1929, Kracaeur (1988) verifica uma queda nos padrões 

estéticos no cinema alemão quando comparado com o período do pós-

guerra.  Diversas explicações tentam encontrar a causa desse declínio. Uma 

delas é a do êxodo em massa de artistas e técnicos alemães, de 

reconhecido talento, para as hostes hollywoodianas interessadas em elevar 

seus padrões artísticos, o que para Kracaeur não é suficiente para jogar luz 

sobre o problema. A outra explicação é a da tentativa de “americanizar” o 

cinema germânico, visando a uma internacionalização de suas produções, 

idéia também que Kracaeur contesta: “o declínio não pode ser atribuído à 

inclinação por filmes baseados no modo hollyoodiano. Apesar de esta 

inclinação poder ter acelerado o declínio, não foi mais do que um de seus 

sintomas” (1988, 161). Para o autor, a causa da queda no nível artístico tem a 

ver com estados da mente coletiva, uma vez que 

modos de existência interior permitiram a grandeza do cinema 
alemão durante a época do pós-guerra; eles foram também 
responsáveis por sua miséria nos anos posteriores. (...) O 
declínio do cinema alemão é nada mais do que o reflexo de 
uma paralisia interna disseminada (1988, p. 162-3). 

O fato é que a presença alemã em Hollywood fez com que as 

imagens expressionistas repercutissem no cinema americano da década de 



30, mas esta influência se fez sentir com maior nitidez no conjunto de filmes 

realizados a partir dos anos 40 em Hollywood denominado de cinema noir,

um casamento entre o drama criminal então em voga e a adoção do estilo 

visual que marcou o cinema expressionista dos anos 20 na Alemanha.  É esta 

propalada transposição de estilo de uma cinematografia para outra que 

abordaremos nas páginas seguintes, analisando os filmes noirs com o mesmo 

enfoque que norteou a análise das obras expressionistas. 
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Luz e sombra como experiência estética no cinema 
noir

4.1   O cinema noir americano: contextualização 

A força das imagens dos filmes ditos expressionistas irá impregnar 

todo o cinema ulterior, sobretudo nos EUA, para onde imigraram 

diretores, fotógrafos, roteiristas e atores, a partir do final dos anos 20. A 

principal razão para a escolha da América certamente estava na 

esfera das oportunidades que o país, com sua indústria cinematográfica 

consolidada, tinha a oferecer aos talentosos artistas germânicos. Boa 

parte dos profissionais do cinema alemão dos anos 10 e 20 era de 

origem judaica. Nos anos 30, com o crescimento do Partido Nacional-

Socialista, que culminou com a chegada ao poder de Adolf Hitler, 

muitos artistas, sobretudo os judeus, não tiveram outra saída senão 

deixar a Alemanha. Na sua obra O outro lado da noite: filme noir, A. C. 

Gomes de Mattos constata a presença, desde 1927, em Hollywood, dos 

diretores F. W. Murnau e E. A. Dupont, do fotógrafo Karl Freund, do 

cenógrafo Paul Leni e do ator William Dieterle, entre outros 

expressionistas, que iriam influenciar diretores como John Ford e Orson 

Welles e grande parte do cinema americano, mormente o cinema noir

e os filmes de terror com sua temática e estilo visual sombrios.  

É essa transversalidade entre o cinema expressionista alemão e o 

cinema noir americano, cuja estética foi fortemente moldada pelos 

filmes germânicos do movimento, que pretendemos analisar a partir de 

agora. Para a abordagem presente, nosso interesse centra-se no estilo 

visual dos filmes noirs com sua fotografia (em preto-e-branco) 

contrastada e com elaborado uso dramático do claro-escuro -
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associado a temas mórbidos e macabros - com toda a carga simbólica 

que o embate luz-sombra luz representa.  

Como introdução, cotejaremos alguns entendimentos sobre o 

conceito de cinema noir entre os estudiosos, desde a menção do termo 

em 1946, pela crítica francesa, aos nossos dias, visando situar o leitor no 

grau de complexidade da definição dessa categoria cinematográfica. 

A quantidade de trabalhos publicados sobre o assunto nas últimas duas 

décadas, como observa Pavés, contribuiu para tornar o termo familiar 

mas, por outro lado, “tem formulado tantas e tão variadas definições do 

cinema noir, que ainda segue sendo uma área de conflito e discussão 

entre os especialistas” (2003, p. 328).1 Não estão previstos nesta 

abordagem nem o aprofundamento nem, muito menos, o fechamento 

da questão, até porque não existe um consenso sobre o que 

precisamente define um filme noir.  Iniciamos com uma citação de 

Mattos, para quem o cinema noir consiste num 

desvio ou evolução dentro do vasto campo do gênero 
drama criminal, que teve o seu apogeu durante os anos 
40 até meados dos anos 50 e foi uma resposta às 
condições sociais, históricas e culturais reinantes na 
América durante a Segunda Guerra Mundial e no 
imediato pós-guerra. Nele se combinariam, basicamente, 
as formas da ficção criminal americana (...) com um estilo 
visual inspirado nos filmes expressionistas dos anos 20 
(2001, p. 23).  

A presença significativa dos filmes de gângster na cinematografia 

norte-americana, nos primeiros anos da década de 30, pode, segundo 

Costa (1989), estar relacionada ao aumento da criminalidade 

organizada com a instituição da Lei Seca. O gângster, na iconografia 

cinematográfica daquele país, representou o “herói típico da mitologia 

urbana”, como fora para o western o “pistoleiro”.  O cinema noir seria, 

segundo o autor, uma espécie de guarda-chuva que abrigaria vários 

subgêneros comuns na época. 

1 Todas as citações da obra de Pavés têm tradução nossa.
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Sob a etiqueta noir, podem ser abrangidos vários 
gêneros, ou melhor, subgêneros: policiais, filmes de 
gângster, histórias de detetives, thrillers, etc. Traço comum 
desses subgêneros é o pôr em cena, sob vários pontos de 
vistas, atos criminosos e criar em torno do crime 
acentuado clima de suspense: sobre o sucesso da ação 
criminosa, sobre a descoberta do culpado, sobre a 
motivação do delito (COSTA, 1989, p. 102).  

O termo noir, segundo Silver e Ursini (2004) e Pavés (2003), só vai 

ser discutido por críticos e teóricos americanos a partir do final da 

década de sessenta, quando tem início a publicação de diversos 

ensaios em revistas especializadas e o cinema noir, sob o aspecto de 

ciclo ou movimento cinematográfico, não mais existia.  Surpreendente é 

a constatação de Porfírio, Silver e Ursini (2005), de que nenhum dos 

entrevistados tinha ouvido falar da denominação, quando se iniciaram 

nas produções noires. Os autores compilaram uma série de entrevistas 

realizadas por eles, a maioria delas feita nos anos setenta, com 

diretores, técnicos e atores envolvidos nas produções dos filmes noirs nas 

décadas de 1940 e 1950. Porfírio, por exemplo, orientou suas questões 

no sentido de descobrir as “raízes do cine noir e seus temas definidores” 

e teve de iniciar as entrevistas com um breve conceito do que entendia 

como filme noir:

um conjunto de filmes das décadas de 1940 e 1950 que 
tinha um ponto de vista muito sombrio: cínico, profético, 
trágico. O termo popular que os designava era então 
“thriller”; mas a literatura tenaz e realista, a fotografia 
com luz de “baixo contraste” e, creio, a dissonância de 
uma música sincopada era tudo muito estilizado  
(PORFÍRIO, SILVER e URSINI, 2005, p. 187).2

Se Porfírio, Silver e Ursini têm um conceito bem definido do que 

seja um filme noir, autores, como Vernet (1993), levantam diversas 

dificuldades que se apresentam na definição do que seja o cinema 

noir, reconhecendo que os critérios neste sentido são díspares. Esse 

2 Todas as citações de Porfírio, Silver e Ursini têm tradução nossa. 



LUZ E SOMBRA NO CINEMA NOIR 217

autor constata que desde a publicação, em 1955, da obra dos 

franceses Raymond Borde e Étienne Chaumeton (Panorama du film noir 

américain: (1941-1953)), muitos filmes foram acrescidos à lista, todavia os 

argumentos definidores do noir fundamentalmente permaneceram os 

mesmos. Para Vernet,  

o que é completamente estranho no discurso sobre o 
filme noir é que quanto mais os elementos de definição 
avançam, mais objeções e contra-exemplos são 
levantados; quanto mais precisão é desejada, mais 
indistintos os resultados se tornam; quanto mais próximo o 
objeto é colocado, mais diluído se torna  (VERNET, 1993, 
p. 4).3

Se, para a definição do que seja o cinema noir, não se logrou um 

consenso, sua classificação numa categoria específica também está 

longe de alcançar, entre os estudiosos, uma consonância. Em qual 

categoria poderíamos etiquetar o cinema noir: um movimento, uma 

escola, um ciclo, uma série, um gênero? Mattos (2001) e Pavés (2003) 

empreendem um breve inventário das diferentes posições de diversos 

autores nesse sentido, começando por Raymond Borde e Etienne 

Chaumeton, pioneiros a escreverem sobre o assunto, que consideram o 

cinema noir uma série, porque é “um grupo de filmes de um país com 

traços comuns (estilo, atmosfera, tema...) bastante evidentes para 

marcá-los inconfundivelmente e lhes conferir, no contexto dos tempos, 

um caráter inimitável” (citado por MATTOS, 2001, p. 13), tendo a morte 

como mote característico de suas tramas. Para os anglo-saxões Charles 

Higham e Joel Greenberg (autores de Hollywood in the forties), o “black 

cinema” é um gênero, com o que discorda Amir M. Karimi, o primeiro a 

dedicar uma obra completa sobre o cinema noir, sua tese de 

doutorado publicada em 1977, sob o título Toward a definition of the 

american film noir. Karimi defende que é no estilo e não no gênero que 

se encontra o legado artístico do cinema noir americano e faz coro 

3 Todas citações da obra de Vernet têm tradução nossa. 
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com Raymond Durgnat (Paint in black: the film noir, de 1970), para 

quem os filmes noirs não constituem um gênero como o western e o os 

filmes de gangster, argumentando que se deve levar em conta o tom e 

o tema, “dois elementos fundamentais”, na classificação desse grupo 

de filmes. 

Durgnat tratou, embora sem demasiado êxito, de 
elaborar uma primeira classificação. E, por outro lado, ao 
pôr sobre a mesa o conceito de tom, favoreceu o 
desenvolvimento de uma nova teoria em torno do 
cinema noir que começou a ser visto como o fruto de 
uma autoria coletiva que, ao longo dos anos quarenta e 
cinqüenta, questionou as regras do cinema clássico 
americano a partir de dentro do próprio sistema. Desta 
forma, o cinema noir podia ser concebido como o 
resultado artístico de um movimento (PAVÉS, 2003, P. 331, 
grifos nossos).4

Comungam também com Karimi e Durgnat autores como Paul 

Schrader (Notes on film noir, 1972), Jane A. Place e Lowell S. Peterson 

(Some visual motifs of film noir, de 1974) e Alain Silver e Elizabeth Ward 

(Film noir _ An encyclopedic  reference to the american style, de 1979), 

citados por Mattos (2001). Schrader fecha questão com Durgnat que 

enquadra o cinema noir na categoria dos grandes movimentos do 

cinema mundial como o expressionismo alemão, o neo-realismo italiano 

e a nouvelle vague francesa. A tese principal de Schrader é a de que é 

o estilo visual, e não os conteúdos, que define um filme noir. No texto de 

Place e Peterson, publicado dois anos depois, esse argumento é 

retomado. Para estes autores é o estilo visual que agrega todos os filmes 

noirs, pois “todos os intentos de definir o filme noir têm coincidido e que 

o etilo visual é laço consistente que unifica os diversos filmes englobados 

neste fenômeno” (1976, p. 325)5. Enxergando o noir como “um estilo 

inteiramente americano”, Silver e Ward catalogaram nessa 

enciclopédia mais de trezentos filmes, com suas fichas técnicas, sinopse 

4 Todas as citações da obra de Pavés têm tradução nossa.
5 Todas as citações da obra de Place e Peterson têm tradução nossa.
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do argumento e comentário crítico de cada um deles. Numa obra mais 

recente de Silver, desta vez em parceria com Ursini, publicada em 2004, 

os autores discutem a questão de gênero, ciclo e movimento 

perguntando-se como o cinema noir, considerado um ciclo do cinema 

americano, converteu-se num dos movimentos mais importantes da 

história do cinema. Relacionando estas categorias, afirmam: 

Um gênero sempre apresenta ícones recorrentes que 
permitem o espectador identificar um filme em concreto 
como parte integrante daquele.  No caso de um 
movimento está em jogo um sortido mais amplo e rico de 
indicadores. O cinema noir é muito mais que um conjunto 
de filmes pouco iluminados e fedendo a sexo e violência, 
tal como o percebiam os críticos contemporâneos. 
Como ciclo se fundamenta tanto ou mais nos elementos 
de estilo que nos conteúdos. E em termos de narrativa, 
gravita muito mais em torno de temas complexos de que 
meros ícones (SILVER e URSINI, 2004, p. 15).6

A divergência de pontos de vista continua noutros autores como 

Costa (1989), que considera o noir um gênero e, como o western, o 

coloca entre os mais típicos dos gêneros clássicos hollywoodianos.  No 

entender de Pavés (2003), é a repetição de temas, tipos de 

personagens, argumentos, cenários, elementos iconográficos e técnicas 

semelhantes, em diversos filmes de um período, que nos leva a agrupá-

los em um determinado gênero. Aumont e Marie (2003) acham estranho 

que a denominação “noir” tenha emigrado para a língua inglesa sem 

nenhuma adequação e com o tempo passou a designar “um 

verdadeiro subgênero do filme policial.” Tomamos desses autores a 

definição de gênero e estilo. Segundo seu Dicionário teórico e crítico de 

cinema, o emprego mais especializado do termo gênero, nas diversas 

artes, vem do século XVII e o define como uma “categoria de obras 

que têm caracteres comuns”, que vão do enredo ao estilo. Para os 

autores, “os gêneros só têm existência se forem reconhecidos como tais 

pela crítica e pelo público; eles são, portanto plenamente históricos, 

6 Todas as citações de Silver e Ursini têm tradução nossa.
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aparecendo e desaparecendo segundo a evolução das próprias 

artes.” O estilo, por seu turno, é definido como “a parte da expressão 

deixada à liberdade de cada um, não diretamente imposto pelas 

normas, pelas regras de uso” como no gênero que, no cinema e nas 

demais artes, “está fortemente ligado à estrutura econômica e 

institucional da produção.” O estilo é também “a maneira de se 

expressar própria a uma pessoa, a um grupo, a um tipo de discurso”, 

bem como “o conjunto de caracteres singulares de uma obra de arte, 

que permitem aproximá-la de outras obras para compará-la ou opô-la.” 

Estranhamente Aumont e Marie não incluíram no seu dicionário o 

verbete “movimento” aplicado ao cinema, em particular, e aos demais 

movimentos artísticos.  

A tentativa de uma definição de movimento cinematográfico 

será empreendida por TUDOR, que trabalha o conceito baseado em 

três características, para ele, muito claras. O autor fundamenta seus 

argumentos a partir da análise de sociedades concretas (a Alemanha e 

a ex-União Soviética dos anos 10 e 20 e a Itália da segunda metade da 

década de 40) que geraram o expressionismo alemão, o “realismo 

expressivo” (denominação de G. Huaco, adotada também por Tudor) e 

o neo-realismo italiano.  Segundo Tudor, esses movimentos 

aconteceram, logo depois, nas sociedades que haviam passado por 

traumas e rupturas políticas como guerras (Alemanha e Itália) e 

revoluções (ex-União Soviética).  Em resumo, são três as características 

levantadas por Tudor: ao se referir ao cinema, o termo movimento se 

aplica, primeiro, a sociedades concretas, segundo, que passaram 

previamente por acontecimentos traumáticos e, terceiro e mais 

importante, o cinema daí resultante apresenta uma “ruptura estética”.  

Para o autor, “um movimento é antes de tudo um conjunto ou 

agregado de filmes que representam uma ruptura com os filmes do 

passado” (TUDOR, 1975, p. 184). 

Essa ruptura com o legado herdado da cinematografia nacional 

e mundial, adverte Tudor, não consiste de uma recusa a todos os 
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códigos sedimentados na linguagem do meio em questão. Na sua 

opinião, o que existe são graus de inflexões que representam uma 

combinação de continuidade e descontinuidade com os cânones 

estabelecidos, demonstrando que os três movimentos acima 

mencionados  permanecem resquícios do passado, visto que 

as revoluções mais drásticas se vêem obrigadas a 
conservar grande parte daquilo que desaparece. Ainda 
que o estilo alemão trouxe consigo muitas coisas novas, 
também mostrou pouca descontinuidade moral. Nem o 
caso soviético nem o italiano podem interpretar-se 
razoavelmente como uma ruptura absoluta com o 
passado. (...) Quanto mais atentamente se olha, mas fios 
de continuidade se vêem através da linha de fratura 
(TUDOR, 1975, p. 185, grifo do autor).  

Além das características apontadas na construção do conceito 

de movimento, Tudor pondera que outros critérios são necessários para 

ajustar um conjunto de filmes “estilisticamente homogêneos” na 

categoria de movimento. E recorre a Terry Lovell, que vê no movimento 

“um conceito internacional que implica uma ação coletiva dirigida a 

algum objetivo consciente” e a A. F. C. Wallace para quem o 

movimento é “um intento deliberado e consciente de proporcionar 

uma cultura mais satisfatória”. No cinema, segundo Tudor, há duas 

formas de mudança: uma é o resultado do processo evolutivo que 

combina pressões sociais e comerciais, além das idiossincrasias de seus 

autores (desejos, crenças, inclinações pessoais, etc.) e a outra de 

rupturas radicais em contextos traumáticos como mencionamos 

anteriormente. Neste caso, intencionalidade e objetivos comuns estão 

inexoravelmente na gênese de um movimento como demonstra o 

autor: 

Na sua maioria, os artistas implicados nestes movimentos 
compartilham objetivos comuns. Os cineastas soviéticos 
pós-revolucionários se viam a si mesmos construindo um 
novo cinema no espírito da revolução. (...) Os neo-
realistas compartiam um forte sentimento político anti-
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nazista (muitos eram marxistas), assim como o 
reconhecimento consciente de seu papel como 
criadores de um cinema socialmente reativo e 
responsável. A nouvelle vague francesa se articulava no 
final das contas, graças ao grupo do Cahiers du Cinéma.
Todos eles eram conscientes da disjunção entre o cinema 
que desejavam e o cinema do passado (TUDOR, 1975, p. 
186). 

Na sua abordagem dos gêneros clássicos do cinema americano, 

Costa (1989) constata a importância que tem para a instituição 

cinematográfica a classificação dos filmes segundo o gênero em que 

essas obras se enquadram. Essa etiquetagem em sistema de gêneros 

tem como função, entre outras, orientar o espectador sobre a 

ambientação e estilo dos filmes anunciados, estratégia que contribuiu -

junto com a adoção a partir dos anos 20 do sistema de estúdio e do 

sistema de estrelas7 - para a consolidação da indústria 

cinematográfica americana nos anos 30 e 40 (“idade de ouro de 

Hollywood”) e sua presença hegemônica no mundo.   

Consolidado desde os anos 20, o sistema de gêneros ganha nos 

anos 40 o cinema noir que, como o western, vai caracterizar o cinema 

clássico americano.  Para Tudor, “um gênero é um modelo cultural 

relativamente fixo. Define um mundo social e moral, assim como um 

entorno físico e histórico” (1975, p. 195).  A popularidade dos gêneros é 

fator de distinção dos movimentos cinematográficos, que também 

podem se converter, segundo o autor, em modelos culturais 

socialmente aceitos, mesmo com películas marcadas pela ruptura e 

inovação.  Gêneros e movimentos têm em comum o fato de, na sua 

7 O sistema de estúdio (studio system), segundo o autor “não é apenas uma particular forma de 
integração entre diversos setores da indústria, mas representa também um método preciso de 
organização do trabalho destinado à maximização dos lucros através de uma exploração 
optimal dos recursos. Isto comporta uma rígida divisão do trabalho e uma total subordinação de 
todos os componentes da produção (diretores, atores, roteiristas etc.) à figura do produtor.” O 
sistema de estrelas (star system) diz respeito ao “estrelismo como peculiar instrumento de 
promoção do produto cinematográfico”. E o sistema de gêneros (genrer system) constitui “um 
instrumento eficaz de diferenciação dos produtos além de um expediente de racionalização do 
processo produtivo baseado na máxima especialização de vários componentes do trabalho 
artístico (diretores, atores, roteiristas etc.).” (COSTA, 1989, p. 66) 
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dinâmica social, não prescindir de um público familiarizado com seus 

códigos e convenções.  

Ao cotejar o noir e o western, Costa especifica suas afinidades:  

Em ambos os gêneros o tema central é o conflito entre a 
lei e o arbítrio, a inocência e a corrupção, entre as regras 
da convivência civil (civilização) e o universo dos sem lei
ou fora-da-lei, um mundo selvagem e primitivo 
(selvageria). A grande vitalidade e riqueza dos dois 
gêneros está em mostrar a incerteza das fronteiras entre o 
mundo da civilização e o da selvageria, embora as 
regras do gênero e o moralismo codificado imponham 
sempre um final positivo e edificante (1989, p. 100; grifo 
do autor). 

Essa discussão, para os nossos propósitos, tem uma única utilidade 

que é a de fornecer os subsídios necessários para a seleção do nosso 

objeto de análise, no caso, as obras consensuais, consideradas pela 

maioria dos estudiosos no assunto como “filmes noirs arquetípicos”. E a 

partir daí, analisá-los levando em consideração dois elementos 

particulares na sua constituição, de interesse para a nossa visada, que 

os definem como noirs: o estilo visual e a temática, elementos que têm 

forte aproximação com o expressionismo alemão. Ao refletir sobre os 

temas caros a esse cinema, Hirsch (1981) verifica um compartilhamento 

de visão e sensibilidade expresso na maioria dos títulos da safra noire.

Esses títulos sugestivos, afirma o autor,  

invocam a escuridão, um universo urbano de armadilhas 
neuróticas  que levam ao delírio. A repetição de 
palavras-chave (rua, cidade, escuridão, morte, 
assassinato) e coisas (janelas e espelhos) indica as 
similaridades entre os filmes (HIRSCH, 1981, p. 10).8

No estilo Visual, o enfoque privilegiará as significações expressas 

na iluminação em estreita conformidade com o tema dos filmes (morte, 

8 Todas as citações da obra de Hirsch têm tradução nossa.
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queda moral, niilismo, mistério, etc.). Há autores, como Jon Tuska, citado 

por Mattos (2001, p. 18), que leva em consideração a estrutura narrativa 

como condição inalienável para enquadrar uma obra na categoria 

noire. Para Tuska, um filme pode ter o estilo visual noir, mas sem uma 

estrutura narrativa própria da literatura noire não será considerado 

como tal.

Quanto ao período de existência do filme noir, vamos encontrar 

igualmente algumas divergências. Há, como Robert G. Porfirio, quem 

estabeleça a produção noir entre 1940, com a estréia de O homem dos 

olhos esbugalhados (Stranger on the third floor), de Boris Ingster, e 1959, 

com Homens em fúria (Odds against tomorrow), de Robert Wise. Porfírio 

divide o cinema noir em quatro fases: uma inicial que denominou de 

“experimentação” (1940 a 1943), uma segunda, com forte assimilação 

da literatura hard-boiled (1944 a 1947), uma terceira marcada pela 

influência documental e temática social do pós-guerra (1947 a 1954) e, 

finalmente, uma quarta fase (de 1954 a 1960), que marca o início de 

sua “fragmentação e decadência à medida que o cinema noir foi 

absorvido por um estilo mais novo de cinematografia” (PORFÍRIO, SILVER 

e URSINI, 2005, pp. 14-15). 

Para Silvia Harvey, citada por Mattos (2001), o cinema noir

começa em 1941 com Relíquia Macabra, de John Huston e vai até 1958 

com a Marca da Maldade (Touch of evil), de Orson Welles. Há quem vá 

buscar as origens do noir nos anos 20: Michael L. Stephens se refere aos 

“noirs prematuros” a exemplo de Paixão e Sangue, de Josef von 

Sternberg, de 1927, que utilizou elementos visuais do cinema 

expressionista nas adaptações cinematográficas da “literatura pulp”, e 

de outras produções americanas da década de 30. A respeito da 

literatura como fonte, Mattos destaca que foram os pulp magazines

com suas histórias de detetives da escola denominada hard boiled que 

mais repercutiu sobre os filmes noirs. Sobre a origem dessas publicações, 

o autor explica: 
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Em geral os pulps eram revistas impressas em papel 
barato, feito com fibra de polpa, vendida a dez centavos 
ou um quarto de dólar. Começaram a ser publicadas na 
virada do século e atingindo maior popularidade entre 
1920 e 1945, evoluindo de antologias de contos para 
revistas especializadas em gêneros como westerns,
histórias fantásticas, de guerra, de detetives etc. (2001, p. 
23).

 É de Mattos a classificação de filmes noirs puros para distingui-los 

daqueles onde estão presentes apenas alguns “elementos noirs

temáticos ou visuais” que ele denomina de noirs impuros. Para o autor, o 

filme noir puro é “somente aquele que conjuga formas de ficção 

criminal americana (...) com o estilo visual expressionista.” Para o autor, 

a identificação de um filme noir deve levar em conta menos o estilo 

visual do que o “tom deprimente e pessimista” desses filmes próprio do 

expressionismo. O que importa é atmosfera lúgubre, “o clima de 

corrupção, morte, angústia, loucura, fatalismo” (2001, p. 35). 

4.2   Cinema noir e sociedade americana dos anos 40 e 50 

A produção em larga escala de filmes do gênero policial e 

detetivesco tem sua explicação no contexto sócio-político da época. 

Vimos em Costa (1989) que a Lei Seca e os desdobramentos de sua 

instauração, como o tráfico ilegal de bebidas e o aumento da 

criminalidade, introduziram o gângster na iconografia do cinema 

americano dos anos 30. Com o advento do cinema sonoro e a 

proliferação dos filmes de gângster, diz o autor, 

a ambientação urbana se enriquece com um repertório 
de rumores: tiroteios, arranhar de pneus no asfalto, vidros 
quebrados que, junto com ambientes fechados, sombras 
projetadas nas paredes, asfalto molhado, feixes de luz 
dos faróis dos automóveis, tornam-se a marca registrada 
do gênero. (...) O universo da violência, do vício, da 
corrupção, que nesses filmes é apresentado com as 
ampliações violentas e excessivas dos contrastes de luz
de uma ambientação noturna e de uma simbologia 
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elementar, não está nunca separado de um certo 
fascínio, mistério, aventura (COSTA, 1989, p. 102-4, grifo 
nosso). 

Encetamos, no capítulo anterior, uma breve discussão sobre o 

quanto um conjunto de filmes fala de seu tempo, refletindo ou 

“construindo” e re-apresentando “quadros de realidade” de uma 

determinada sociedade.  Continuamos aqui contextualizando, como o 

fizemos em relação ao cinema expressionista na Alemanha dos anos 

vinte, o cinema noir na sociedade americana dos anos quarenta e 

cinqüenta que o produziu. A contextualização histórica e a tentativa de 

encontrar vínculos explicativos entre o cinema noir e o marco social, 

político e econômico que tornou possível a existência desse tipo de 

cinema, estão presentes na obra pioneira dos críticos franceses Borde e 

Chaumeton numa perspectiva, observa Pavés (2003), nitidamente 

sociológica. O autor enxerga no universo do crime, presente numa 

significativa parte dos filmes noirs, um posicionamento dos seus autores 

frente à realidade, buscando expressá-la de forma pessimista: 

O mundo que nos apresentava era um lugar de onde se 
haviam derrubado os pilares que sustentavam os valores 
morais e sociais e dissolvido as fronteiras entre o bem e o 
mal. (...) Os expectadores descobriram com o cinema 
noir que no interior de todo ser humano conviviam um 
lado racional, claro, lógico, bondoso, com outro obscuro, 
reprimido, irracional e selvagem. O equilíbrio e os limites 
entre ambos não só eram difusos, como ademais não se 
encontravam sempre em harmonioso e perfeito equilíbrio. 
(PAVÉS, 2003, p. 361) 

   As ocorrências policiais das grandes cidades constituíram 

importante fonte para os argumentos dos filmes noirs, com as 

reportagens publicadas nos jornais diários, revistas, arquivos policiais e as 

fotorreportagens obscuras de WeeGee, como era conhecido o 

fotógrafo Arthur Fellig. Dos autores que abordaram a relação do 

cinema noir com o meio social que o engendrou, Hirsch (1981) constata 

que o elo desses filmes com a sociedade americana dos anos quarenta 
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não se mostra tão preciso quanto à da década anterior com os filmes 

criminais, configurando o cinema noir mais um reflexo geral e 

metafórico do sentimento do país durante e depois da Segunda Guerra 

Mundial. Uma arqueologia desse cinema revela uma estética afinada 

com “um negro contexto social”, buscando refleti-lo em suas imagens. 

O cinema noir, portanto, seria “um gênero que possui a ambigüidade 

de ser reflexo do social, do que a sociedade quer ocultar, quer 

perseguir ou censurar e que o cinema noir virá revelar de modo 

sublimado, obtuso e até perverso em sua estética subjetiva do real” 

(ORTEGOSA, 2000, p. 181). 

O sistema de gêneros, segundo Mattos contribuiu - como o 

sistema de estúdio e o de astros - para minimizar os riscos de 

investimentos da indústria cinematográfica. Aqui é oportuna sua 

observação sobre a importância do filme de gênero para a 

compreensão da sociedade americana: “o filme de gênero é uma 

forma de expressão coletiva, um espelho voltado para a sociedade, 

que incorpora e reflete os problemas em comum e valores dessa 

sociedade” (2003, p. 80).  Os filmes noirs dos anos 40 refletiriam, 

portanto, as transformações (sociais e sexuais) trazidas pela guerra e 

expressariam o pessimismo e a desilusão depois de terminado o conflito.   

A censura e a perseguição aos diretores que incluíam em seus 

filmes temas da sociedade americana da época têm uma explicação 

no fato de que “os cineastas noirs viam a sociedade a partir do ponto 

de vista do perdedor, do criminoso, do desafortunado ou do proletário, 

portanto, era lógico que o cinema noir implicava um certo nível de 

denúncia social” (SILVER e URSINI, 2004, p. 169). 

A presença da censura no cinema americano, data dos seus 

primórdios já com os nickelodeons, as salas de exibição improvisadas e 

surgidas no início do século XX nas cidades industriais do Meio-Oeste. 

Com o custo do ingresso a um níquel e com sessões que não 

ultrapassavam os vinte minutos de projeção, essas salas atendiam à 

classe operária das grandes cidades. No início dos anos 20, segundo 
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Mattos (2006), crimes e escândalos sexuais no meio cinematográfico, 

explorados de forma sensacionalista pela imprensa marrom, 

provocaram o conservadorismo da sociedade americana e a 

preocupação dos produtores. A reação imediata foi a criação de uma 

associação de produtores que auto-regulamentasse a atividade, 

evitando um mal maior que seria uma censura federal e a aplicação de 

leis antitruste à indústria de cinema.  Com Will H. Hays, um presbiteriano 

ultraconservador como presidente, A MPPDA, Motion Pictures Producers 

and Distributors of América - que passa a ser conhecida como Office 

Hays - vai impor seu Código de Produção nas duas décadas seguintes.  

Esse código “era um conjunto de diretrizes para os produtores, 

estipulando o que era ou não permissível no campo da representação 

da Hollywood clássica, particularmente no que se referia a assuntos 

sexuais e criminais” (MATTOS, 2006, p. 91-92). O autor observa que a 

implementação do Código de Produção interferiu visivelmente no 

conteúdo dos filmes dos anos 30 que evitaram o excesso de violência e 

a exposição demasiada da sexualidade. O que levou roteiristas e 

diretores a tratar de forma ambígua mormente temas controversos e 

recorrentes, como a sexualidade, cujas convenções de representação 

eram melhor apreendidas por espectadores iniciados. 

Conteúdos não explorados anteriormente nos filmes 

hollywoodianos encontram nos anos quarenta, com um conflito de 

dimensões mundiais afetando diretamente ou indiretamente a todos, 

um contexto propício a questionamentos em relação à moral, ao Bem e 

ao Mal, ao certo e ao errado mencionados anteriormente. Com o 

histórico otimismo americano abalado, o cinema noir - e as novelas 

que o inspiravam - vão se impregnar de uma profunda angústia 

existencial. Pavés (2003) assinala que a popularização das teses 

psicanalíticas de Freud nos Estados Unidos contribuiu para o 

desenvolvimento do cinema noir.  Uma sociedade com o sentimento de 

segurança e estabilidade em xeque absorveu mais facilmente uma 

concepção niilista do homem e de sua própria existência, com temas 
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sombrios, como alienação, corrupção, desilusão, neurose alimentando 

os argumentos noirs.

Na realidade, esta necessidade de esculpir personagens 
com uma maior dimensão psicológica, de desenhar sua 
ambigüidade moral e fazer do desejo sexual reprimido 
uma de suas principais motivações, não é mais que a 
expressão, em nível de conteúdos, dessas mesmas ânsias 
de realismo que já haviam se manifestado no campo 
estético (PAVÉS, 2003, p 363).  

Nesse sentido, os autores que se dedicaram à compreensão do 

fenômeno noir não apresentam divergências, no geral, quando tratam 

de apontar na sua temática um sintoma das inquietações da 

sociedade americana do período. O cinema, como outras 

modalidades artísticas, é um meio de expressão social que pode conter 

a essência do seu tempo.   A cidade representada no cinema noir, por 

exemplo, é um meio perigoso, inquietante, pecaminoso, sedutor e 

amiúde propício ao vício e à promiscuidade.  Desta forma, ela tem sido 

traduzida imageticamente, como nota Hirsch (1981), na obra de artistas 

plásticos americanos (John Sloan, George Bellows, Franz Kline, Reginald 

Marsh, Martin Lewis, Edward Hopper), cujo estilo misturava realismo e 

expressionismo, configurando-se como ecos antecipadores do cinema 

noir.   Hirsch também chama atenção para as fotografias de Weege e 

Diane Arbus onde encontramos, segundo o autor, a equivalência noire 

do fascínio pelos personagens moral e fisicamente abatidos. “Os 

retratos desses notáveis fotógrafos são documentos constrangedores da 

destruição humana, da vida vivida no limite” (1981, p. 83). 

Da mesma forma que as discussões sobre a relação entre o 

cinema expressionista e a sociedade alemã das primeiras décadas do 

século XX amalgamam compreensões diversas, o cinema noir tem

estimulado questionamentos semelhantes. O contexto pessimista 

frequentemente imputado à sociedade americana dos anos quarenta 

é questionado por Leonard Quart e Albert Auster (citado por Pavés, 
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2003), para quem esse período foi um “tempo de otimismo e consenso” 

e cujo “sentimento de triunfo nacional” está refletido satisfatoriamente 

na sua produção cinematográfica.  No entender desses autores, 

embora os filmes noirs tenham retratado o lado escuro da natureza 

humana, eles devem ser considerados uma visada pessoal, inspirada 

numa forma e estilo de fazer cinema, que poderia se constituir num puro 

ato de exorcismo cinematográfico.  A colocação de Pavés é 

esclarecedora: 

(...) qualquer objeto artístico mantém uma estreita 
vinculação com o contexto social, político, econômico e 
cultural que o faz possível. Nem os coletivos sociais, nem 
os seres humanos, costumam expressar as emoções de 
forma uniforme, homogênea, sem fissuras, e, portanto, é 
indubitável que resulta equivocado colocar uma visão do 
filme noir como o único, o mais qualificado portador dos 
sentimentos e do pensamento de toda uma época (2003, 
p. 371). 

A cinematografia americana da época não legou apenas o 

cinema noir, e Hollywood produziu, com o mesmo vigor, filmes 

(comédias, melodramas, musicais, westerns) que apresentavam 

conteúdos com atmosfera e tom diametralmente opostos aos 

trabalhados pelos filmes noirs. Quais gêneros de filmes estariam, então, 

em maior sintonia com a realidade social? Esta observação feita por 

Richard Maltby (citado por Pavés, 2003, p. 371) demonstra quão 

movediço é o terreno que envolve a questão. No entanto, Durand nos 

aponta caminhos com seus estudos do imaginário e seus métodos de 

análise das “obras ou dos bens” e o seu potencial de informação sobre 

a sensibilidade de uma determinada sociedade.  Entendemos, como o 

autor, que 

Pinturas, esculturas, monumentos, ideologias, códigos 
jurídicos, rituais religiosos, modos, vestimentas e 
cosméticos _ em uma palavra, todo o conteúdo do 
inventário antropológico _ são igualitariamente 
convidados a nos informar sobre tal ou tal momento da 
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alma individual ou coletiva (citado por PITTA, 1995, p. 
102). 

4.3    Luz e sombras no cinema noir e suas significações imaginárias 

Comecemos nossa análise com duas obras consideradas por 

alguns, a exemplo de Silvia Harvey, como marco inicial e final do 

período do cinema noir: Relíquia macabra (1941) e A marca da 

maldade (1958). Originalmente, o título brasileiro de The maltese falcon

é Relíquia macabra, mas o DVD lançado pela Warner Home Vídeo, em 

2002, o apresenta como O falcão maltês, título original do filme e do 

livro de Dashiell Hammett no qual se baseou John Huston, roteirista e 

diretor. Dirigindo nosso foco para as questões concernentes ao estilo 

visual desses filmes e a estreita isomorfia com sua temática, vamos 

encontrar nesses dois filmes-emblema do noir tratamentos em dosagens 

desiguais no que tange ao uso expressivo do contraste claro-escuro.  

Embora Relíquia Macabra seja emblemático do que se admite 

consensualmente como filme noir, dentre um amplo conjunto de filmes 

do gênero thriller, gângster e detetive, curiosamente seu estilo visual, em 

particular a fotografia, não é o que poderíamos denominar de 

arquetípico do cinema noir.  Ao comparar esses dois filmes-marco do 

noir, Hirsch (1981) verifica uma evolução de um estilo comedido e sóbrio 

em Relíquia Macabra (ocasionais ângulos baixos e iluminação em claro-

escuro), para um tom de proporções completamente barrocas em A 

marca da maldade.

Welles oferece uma síntese exagerada do que eram, por 
volta de 1958, as convenções do estilo noir. Uma câmera 
disforme, inquieta, hiperativa, uma torrente de ângulos 
inclinados e desfiguradores, um padrão de sombras 
complexo e auto-inspirado, cenários exóticos - o filme 
explode como uma série de fogos de artifícios, a sintaxe 
do noir talhada e remodelada como se fosse a última vez 
(HIRSCH, 1981, p. 11). 
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O reconhecimento de Relíquia Macabra junto ao público e à 

crítica deve-se à sua bem-sucedida adaptação da obra de Dashiell 

Hammett, que figura, ao lado de Raymond Chandler, James M. Caim e 

Cornell Woolrich, como os quatro maiores autores no gênero cujas 

histórias, ao serem adaptadas para o cinema, renderam o 

reconhecimento da crítica e a “descoberta” do thriller noir. Mattos 

afirma que Hammett “revolucionou a substância e a forma do romance 

policial, inserindo-lhe ação, sexo, violência e escrevendo uma prosa 

coloquial, rápida e objetiva, tipicamente americana” (2001, p. 24). A 

origem do termo film noir, explica Mattos, vem da crítica francesa do 

pós-guerra - predisposta a “inventar o noir americano, porque este 

evocava uma época de ouro do seu próprio cinema” - que o utilizou 

para designar uma série de filmes policiais hollyoodianos produzidos a 

partir do início da década de 40 e que apresentavam uma certa 

semelhança com alguns “melodramas sombrios”  franceses dos anos 30, 

a exemplo de Trágico amanhecer, de Marcel Carné, e O demônio da 

Algéria, de Julien Duvivier. “Eles usaram a palavra noir, inspirando-se na 

Série Noire, criada por Marcel Duhamel em 1945 para a Gallimard, pois 

havia uma semelhança entre aqueles filmes e os romances policiais 

publicados na famosa coleção de capa preta da referida editora” 

(2001, p. 11). 

Com exceção da abertura e de algumas poucas cenas, todas as 

outras seqüências de Relíquia macabra acontecem à noite. Como 

primeiro plano do filme, temos a estatueta negra do falcão maltês cuja 

iluminação de baixo para cima projeta sua sombra sobre o fundo cinza 

conferindo-lhe um aspecto funesto. Esta imagem serve de fundo para 

os créditos e legenda inicial: “Em 1539, os Templários de Malta enviaram 

ao rei da Espanha um falcão de ouro maciço incrustado de pedras 

preciosas. Mas piratas atacaram seu galeão e roubaram esse objeto 

precioso. O destino do falcão maltês permanece um mistério até hoje.” 

Em seguida três planos gerais da famosa ponte de São Francisco, cuja 
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localização é indicada na legenda, se sucedem em fusão tendo a 

cidade ao fundo coberta por densas nuvens. A quarta fusão leva-nos a 

uma janela de vidro onde se lê, ao contrário, “Spade and Archer” e 

somos apresentados ao herói, o detetive Sam Spade, sua secretária e, 

em seguida, à enigmática mulher (inicialmente, Sra. Wonderly) que o 

envolverá na intrincada busca da estatueta, pivô das diversas mortes 

ao longo da trama9.

Além das cenas em interiores, artificialmente iluminadas mesmo 

em seqüências diurnas, das inúmeras cenas noturnas ao longo do filme 

e da fotografia em preto-e-branco contrastada, merecem ressalva a 

cena onde Miles Archer, detetive sócio de Spade, rola numa ribanceira 

escura após ser alvejado por um tiro à queima-roupa e a poeira 

levantada com o atrito do seu corpo no chão é iluminada como se 

uma inflamação espontânea brotasse do solo ao modo de névoa 

misteriosa10. A noite no filme noir é o palco do mistério, da intriga, das 

ações sórdidas, da incerteza e da ambigüidade típica de quase todos 

os seus personagens. Embora sem a eloqüência das sombras 

arquitetadas pela iluminação de A marca da maldade, percebemos 

ao longo de Relíquia Macabra/O falcão Maltês uma particularidade da 

iluminação que é a de provocar sombras, ora mais ora menos 

acentuadas, mesmo nas cenas diurnas em interiores. Os 

enquadramentos em contre-plongée (câmera baixa) e a luz de baixo 

para cima acentuam a atmosfera claustrofóbica dos interiores, 

projetando sombras para o alto, tornando o teto sempre visível como 

oprimisse seus personagens11 (Imagem 51).  

9 Relíquia macabra, cena 01, capítulo 02 do DVD original (Warner Home Video). 
10 Relíquia macabra, cena 02, capítulo 03 do DVD original (Warner Home Video).
11 Relíquia macabra, cena 03, capítulo 07 do DVD original (Warner Home Video).
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Imagem 51. Fotograma de Relíquia Macabra, de John Huston (1941): enquadramentos 
e ângulos desestabilizadores. 

Fonte: Relíquia macabra (Warner Home Video)

O que a mise-en-scène “antitradicional” do noir propõe, segundo 

Place e Peterson (1976) é a representação de um mundo em frágil 

equilíbrio, inseguro, sob uma constante ameaça da insurgência do 

inesperado. Daí o emprego de enquadramentos e ângulos 

desestabilizadores, cuja composição resultante apresenta os 

personagens numa relação desarmônica em relação ao quadro. A 

opção por um enquadramento perturbador buscava colocar o 

espectador em sintonia com os sentimentos conturbados do herói noir.

A luz anti-solar presente amiúde nas cenas, mesmo nas diurnas em 

interiores, que comentamos anteriormente neste capítulo, evoca 

constantemente um universo pecaminoso e hediondo em que todos 

estão imersos. Ao contrário da luz ambiente e difusa, que 

“desdramatiza” e banaliza o tema pela amenização das sombras ou da 

luz solar unidirecional indicando momentos conhecidos do decorrer do 
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dia, a luz anti-solar foge à verossimilhança de uma iluminação natural, 

criando incerteza e inquietação porque não encontra correspondência 

nas nossas expectativas cotidianas. A direção anti-solar de uma 

iluminação posicionada abaixo do horizonte imaginário, encontra sua 

ressonância no fantástico e no extraordinário. Daí seu uso tão recorrente 

nos filmes expressionistas e noirs. As diferentes significações imaginárias 

dos efeitos de luz solar e anti-solar, são sublinhadas por Alekan para 

quem a iluminação “baseada no ritmo solar explora um mundo 

conhecido e repetitivo; a outra mostra o aspecto insólito do mundo 

<fora da natureza>. A primeira transcreve um tema por meio da luz 

natural, a segunda transmuta o assunto por meio da luz imaginária”

(1979, p.119, grifos do autor). 

Vamos encontrar essa luz anti-solar, fruto de uma imaginação 

visionária e anti-naturalista, amiúde, em diversos momentos de A marca 

da maldade, de Orson Welles, que já demonstrava explícito apego pelo 

uso expressivo dos efeitos de luz e sombra, desde Cidadão Kane, de 

1941, filme que, segundo Silver e Ursini (2004, p. 169), “influenciou 

enormemente o cinema noir por sua invenção visual, suas corrosivas 

caracterizações e seus estilizados diálogos”.  Faremos aqui uma breve 

incursão em três cenas deste filme em cujas imagens podemos 

perceber na sua arquitetura forte influência da iluminação do cinema 

expressionista alemão.  A começar pela primeira seqüência do filme, 

quando somos introduzidos ao universo fantástico de Xanadu. Welles 

emprega aqui tudo o que apreendeu dos filmes expressionistas 

alemães. O aspecto fantasmagórico que a fotografia em preto-e-

branco, altamente contrastada (de Gregg Toland), empresta às 

imagens do castelo parece nos introduzir a uma narrativa do mais puro 

terror12. Temos ainda mais dois belos exemplares de uma fotografia com 

fortes marcas expressionistas: na projeção do cine-jornal sobre a morte 

12 Cidadão Kane,, cena 01, capítulo 1 do DVD original (Warner Home Video).
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de Kane13 e na visita do repórter ao memorial Thatcher14. Na primeira, a 

projeção é interrompida e durante toda a ação os personagens 

conversam sob a luz que emana dos projetores de cinema, 

demarcando suas silhuetas negras. Na segunda, o cenário grandioso do 

memorial lembra Metropolis, de Lang, e a luz em profusão que jorra de 

cima, banhando a imensa sala onde o repórter anseia encontrar o 

significado da palavra “Rosebud”, evoca uma anunciação (Imagens 

52, 53 e 54).  

Mesmo não sendo considerado um filme noir, Cidadão Kane, 

com seu estilo visual provocou ecos posteriores. Idéia compartilhada por 

diversos diretores e fotógrafos que reconhecem nessa obra uma fonte 

de inspiração para seus trabalhos subseqüentes. Porfírio vai mais além: 

Cidadão Kane trouxe a ruptura estética necessária para 
lançar qualquer movimento artístico fazendo em 
pedaços as noções preexistentes da cinematografia e 
permitindo assim à gente-chave das produções 
posteriores ser mais inovadora à medida que ia 
assimilando os recursos de Cidadão Kane (PORFÍRIO, 
SILVER e URSINI, 2005, p. 15). 

Discutiremos mais adiante a demanda por um maior realismo no 

cinema hollywoodiano a partir da Segunda Guerra causada, entre 

outros fatores, pela evolução tecnológica nos equipamentos, acessórios 

e insumos cinematográficos, que facilitaram as tomadas fora dos 

estúdios, e pela influência do cinema neo-realista italiano. Segundo 

Pavés (2003) foram os diretores de fotografia Gregg Toland e Arthur 

Miller os primeiros a abraçarem, no âmbito puramente estético, o estilo 

visual realista. Cidadão Kane é um marco neste estilo, mas não 

dispensou o uso do claro-escuro expressionista nos momentos 

assinalados acima. 

13 Cidadão Kane,, cena 02, capítulo 3 do DVD original (Warner Home Video).
14 Cidadão Kane,, cena 03, capítulo 5 do DVD original (Warner Home Video).
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Imagem 52. Aspecto fantasmagórico de Xanadu em Cidadão Kane, de Orson Welles, 
1941. 
Fonte: Cidadão Kane (Warner Home Video)

Imagem 53. Fotograma da projeção do cine-jornal sobre a morte de Kane. 
Fonte: Cidadão Kane (Warner Home Video)
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Imagem 54. A luz como metáfora do conhecimento e da verdade em Cidadão Kane.
Fonte: Cidadão Kane (Warner Home Video)

Se o marco final do cinema noir clássico é A marca da maldade,

de Orson Welles, como querem alguns teóricos, podemos afirmar que o 

ciclo terminou em grande estilo. O primeiro plano do filme é um longo e 

impecável plano-seqüência de aproximadamente quatro minutos que 

tem início num plano fechado de mãos que acertam, na penumbra, o 

cronômetro de uma bomba-relógio na penumbra e a sombra do 

assassino que corre projetada numa parede, até a espetacular 

explosão de um carro15. Nesses primeiros momentos do filme, 

percebemos a importância do papel que as sombras projetadas 

desempenham no filme. Quando Vargas é seguido por um dos 

“sobrinhos” de Joe Grandi, antes de arremessar um vidro de ácido sobre 

ele, é sua sombra que vemos perseguir o detetive.16

O vilão maior dessa história é Hank Quinlan, um chefe de polícia 

inescrupuloso, interpretado pelo próprio Welles, que lança mão dos 

artifícios mais sórdidos na obtenção de resultados. Quinlan é um homem 

15 A marca da maldade, cena 01, capítulo 1 do DVD original (Universal Home Video).
16 A marca da maldade, cena 03, capítulo 3 do DVD original (Universal Home Video).
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de corpo avantajado pela obesidade e será mostrado com freqüência 

através de enquadramento e iluminação que acentuam seu peso e 

deformidade física. Aqui também esses artifícios contribuem para sugerir 

a alma torpe do personagem. Apontamos a seguir dois momentos onde 

o uso da sombra na iluminação procura ressaltar o caráter obscuro de 

Quinlan. Eles compõem a seqüência da chegada de Quinlan e seus 

homens, ao lado mexicano da fronteira, para investigarem o atentado 

à bomba contra o poderoso empreiteiro Linnekan e sua amante. No 

primeiro desses planos, dos cinco homens enquadrados, Quinlan, que se 

encontra ao fundo, é o menos iluminado e a luz oscila sobre sua 

fisionomia; quando se aproxima do grupo, ele tem seu rosto 

obscurecido pela sombra. A iluminação em forte contraste claro-escuro 

confere a todos um aspecto sinistro17 (Imagem 55 ).  

O segundo momento se dá na casa da cigana Tanya (Marlene 

Dietrich), quando Quilan escuta nostalgicamente uma melodia tocada 

na pianola mecânica. A luz delineia a moldura oval da porta onde se 

encontra Quinlan. Um papel amassado e soprado pelo vento passa 

sobre seus ombros à semelhança de um pássaro noturno18. A cena tem 

um clima de agouro que se explicitará melhor no diálogo pressagioso 

entre Quinlan e a cigana na penúltima seqüência:  

QUINLAN: Prediga meu futuro. 

TANYA: Você não tem futuro. 

QUINLAN: O que você quer dizer com isso? 

TANYA: Você já gastou seu futuro. 

17 A marca da maldade, cena 03A, capítulo 3 do DVD original (Universal Home Video).
18 A marca da maldade, cena 04, capítulo 4 do DVD original (Universal Home Video).
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Imagem 55. Quinlan (Welles) com rosto obscurecido: a sombra como metáfora do 
Mal. 
Fonte: A marca da maldade (Universal Home Video)

O herói dessa trama é o agente de narcóticos mexicano Ramon 

Vargas (Charlton Heston) que vai tentar provar aos seus superiores que 

Quinlan criou falsas provas para incriminar um jovem mexicano 

namorado da filha do empreiteiro assassinado. Para desacreditar 

Vargas, Quinlan vai tentar envolver Vargas e sua noiva no consumo e 

possivelmente no tráfico de drogas. Vargas e Quinlan representam de 

certa forma o embate entre o Bem e o Mal, o primeiro agindo conforme 

a lei e o segundo usando de todos os meios que, na sua concepção de 

justiça, justifiquem os fins. Há uma cena onde a iluminação antecipa 

metaforicamente o empreendimento ardiloso de Quinlan para aniquilar 

Vargas. Após uma conversa entre os dois, Quinlan e seu auxiliar se 

afastam e suas sombras agigantadas na parede parecem perseguir 

Vargas e se desfazem quando finda a parede, dando a impressão de 

que se lançaram sobre o Inspetor, que intuitivamente volta-se para eles 
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como que pressentindo algo (Imagem 56). Ao fundo, negras torres de 

petróleo em silhueta compõem o ar fantasmagórico do local19.

Imagem 56. A sombra antecipando metaforicamente o plano perverso de Quinlan. 
Fonte: A marca da maldade (Universal Home Video)

A atmosfera claustrofóbica constante nos filmes noirs está 

presente mesmo em cenas visivelmente diurnas e ensolaradas. É 

interessante citar a seqüência do interrogatório de Sanchez, acusado 

por Quinlan de ter cometido o atentado contra o sogro. Os 

investigadores vão ao apartamento do rapaz. Quinlan passa pela 

calçada e sua sombra é projetada nas venezianas semi-abertas onde o 

suspeito e sua namorada os espreitam. No interior, o ambiente é pouco 

iluminado e as sombras dos personagens presentes na ação são 

lançadas sobre as paredes e o teto em várias direções, contradizendo a 

fonte de luz principal que vem do Sol e perpassa as venezianas. É uma 

iluminação desconcertante, arbitrária e sem nexo. O teto parece mais 

19 A marca da maldade, cena 04A, capítulo 4 do DVD original (Universal Home Video).
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baixo do que o normal, oprimindo os personagens20. Ao contrário de 

uma iluminação naturalista, que busca copiar os efeitos da luz solar 

sobre as coisas, uma “transposição irrealista”, como observou Alekan 

(1979) liberta o fotógrafo do papel, nada simples, de copista da 

realidade para criar um “mundo visionário”, que distancia o natural do 

imaginário. 

Antes de passarmos às duas seqüências finais, onde Welles e o 

fotógrafo Russel Metty exercitam de forma magistral o estilo visual 

expressionista, dois outros momentos de A marca da maldade merecem 

ser assinalados, ambos passados num hotel ermo à beira de uma 

estrada deserta, onde Susie, noiva de Vargas, encontra-se refém, sem 

saber, da gang de Grandi. No primeiro, o vigia noturno (meio demente 

e aparentemente desconhecedor da armadilha preparada) debocha 

de Susie quando ela afirma que Grandi não é amigo dela e que ele só 

esteve no hotel porque estava sendo levado preso pelo agente que a 

acompanhou. Sua sombra se sobrepõe à imagem da moça refletida no 

vidro da janela (Imagem 57). Esse belo efeito plástico somado à 

expressão enigmática do rapaz imprime à cena um certo simbolismo21.

Estaria ele predizendo o horror que Susie estaria prestes a vivenciar? No 

segundo momento, o horror se instala com a invasão do seu quarto de 

hotel. O rosto apavorado de Susie é obscurecido cada vez que um dos 

rapazes se aproxima ameaçador (Imagem 58 ).  

A objetiva grande-angular captando a imagem muito próxima 

deforma o rosto deles22. Seu uso se mostra igualmente apropriado no 

enquadramento de Quinlan quando conta para seu interlocutor a 

decisão de arquitetar o plano para desestabilizar a credibilidade de 

Vargas23 (Imagem 59). 

20 A marca da maldade, cenas 05, capítulo 8 do DVD original (Universal Home Video).
21 A marca da maldade, cena 06, capítulo 7 do DVD original (Universal Home Video).
22 A marca da maldade, cena 07, capítulo 13 do DVD original (Universal Home Video).
23 A marca da maldade, cena 08, capítulo 12 do DVD original (Universal Home Video).
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Imagem 57. A sombra como predição do terror.
Fonte: A marca da maldade (Universal Home Video)

Imagem 58. O terror materializado na sombra sobre o rosto de Susie (Janet Leigh). 
Fonte: A marca da maldade (Universal Home Video) 



LUZ E SOMBRA NO CINEMA NOIR 244

Imagem 59. Imagem deformada pela lente grande-angular figurando a mente 
mórbida do personagem Quinlan (Orson Welles). 
Fonte: A marca da maldade (Universal Home Video)

O plano diabólico de Quinlan é assassinar o traficante e cúmplice 

mexicano Joe Grandi no quarto de hotel da cidade onde Susie foi 

deixada inconsciente para posteriormente ser “flagrada” sob o efeito 

de drogas numa suposta orgia e, desta forma, incriminar Vargas. Nesta 

seqüência, como atenta Mattos (2001, p. 184), Welles “mobiliza toda sua 

retórica expressionista de sombra e luz” e as possibilidades expressivas 

da câmera (enquadramentos e ângulos inusitados, movimentos, etc.). 

Ela tem início quando Joe Grandi entra no quarto do hotel e o vemos 

através de um enquadramento cujo primeiro plano em contre-plongée

(câmera em ângulo baixo) é emoldurado pelo espelho ornado em aço 

da cama onde Susie se encontra dopada. Da escuridão do corredor, 

emerge a figura grotesca de Quinlan. Além da luz emitida pelo néon, 

uma lâmpada fraca na parede complementa a iluminação da cena. É 

esta luz que Quinlan ordena a Grandi que desligue. O apagar e 

acender intermitente da luz de néon da fachada do hotel Ritz ora 
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ilumina ora escurece completamente a cena, criando uma atmosfera 

de instabilidade e incerteza - e assim será até o seu desfecho trágico. 

Quinlan, em silhueta, coloca suas luvas negras enquanto saca um 

revólver sob o olhar incrédulo de Grandi que é obrigado por ele a discar 

para a polícia. Em seguida, a selvageria se instala. Quinlan trava a porta 

e se lança sobre Brandi que, acuado, tenta desesperadamente chamar 

atenção quebrando os vidros no alto da porta. Quinlan arrasta sua 

presa e o enforca. Quando Susie volta a si depara-se com a cena de 

horror: Grandi, de ponta-cabeça sobre sua cama com olhos 

esbugalhados e língua à mostra24.

A seqüência final, como a maioria das cenas de A marca da 

maldade, se passa à noite. Desta vez, é Quinlan que deverá cair numa 

cilada armada pelo seu ajudante e melhor amigo, Menzies, 

decepcionado com as tramóias do parceiro. Para isso conta com a 

ajuda de Vargas, o maior interessado em desmascarar Quinlan. O 

cenário para esta cena de traição e assassinato é a margem de um rio 

poluído por uma companhia exploradora de petróleo, com seus 

andaimes e torres enegrecidas, fumaça, silhuetas e sombras projetadas. 

Embriagado, Quinlan é levado por Menzies ao local para tentar obter 

dele uma confissão comprometedora, enquanto Vargas os 

acompanha por entre andaimes gravando a conversa. Ao escutar o 

eco metálico de sua própria voz reproduzida pelo aparelho, Quinlan 

descobre a armadilha, alveja o amigo e vai lavar as mãos no rio de 

águas pútridas. Mas Menzies ainda tem forças para revidar e, antes de 

morrer, atira contra Quinlan que jaz entre os dejetos que infestam o rio25

(Imagem 60). 

24 A marca da maldade, cena 09, capítulo 15 do DVD original (Universal Home Video).
25 A marca da maldade, cena 10, capítulo 19 do DVD original (Universal Home Video).
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Imagem 60. Morte de Quinlan: câmera baixa e ângulo enviesado imprimindo 
estranhamento nos filmes noirs americanos. 
Fonte: A marca da maldade (Universal Home Video)

Mais uma vez, o enquadramento da cena e dos personagens, 

com suas angulações enviesadas e uma composição em desarmonia 

imprimem um tom grotesco aos personagens e uma atmosfera de mal-

estar ao universo apresentado. Place e Peterson (1976), como vimos 

anteriormente, e Hirsch (1981) têm assinalado o uso incomum da 

câmera, seus movimentos e os enquadramentos anticonvencionais nos 

filmes noirs, com uma extrema e perturbadora alternância de ângulos e 

planos, de fechado (close up), a médio (medium shot) e a plano geral 

(long shot); uma economia no deslocamento de câmera; e o uso 

freqüente de planos extremanete fechados para acentuar o universo 

neurótico e claustrofóbico do noir.  Hirsh, por exemplo, observa que os 

diretores noirs recusam amiúde a amplidão e a horizontalidade, 

enfatizando, ao contrário, a assimetria, ângulos incomuns e a 

verticalidade na composição do quadro. A distorção deliberada da 

figura de alguns personagens, com o uso de uma lente grande angular 
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e de ângulos de baixo pra cima (low angles), altera a visão usual de 

uma imagem e resulta em feitos desconcertantes.  

Os padrões visuais recorrentes nos filmes noirs consonam com suas 

estórias e traduzem imageticamente uma atmosfera de inquietude, de 

lugubridade e horror. Hirsch credita à influência do expressionismo 

alemão o estilo visual adotado pelo noir. Segundo o autor, 

a inflexão visual mais conhecida do estilo noir, sua 
iluminação virtuosa, foi emprestada diretamente dos 
expressionistas alemães. Compulsivamente viciado em 
sombras e no alto contraste entre luz e escuridão, a tela 
noire oferece uma cornucópia de padrões claro-escuros, 
como agrupamentos de sombras em torno e às vezes 
dominando pequenas áreas de luz (HIRSCH, 1981, p. 90). 

Nas cenas acima mencionadas de A marca da maldade, a 

arquitetura da iluminação, primando pelo reforço do contraste entre luz 

e sombra, carrega a situação de grande carga dramática e simbólica. 

Uma construção imagética predominante no cinema de Welles e que 

marcou, com maior ou menor intensidade, a produção do cinema noir,

destoando das demais produções do cinema hollywodiano de então. 

Para Mattos, 

O estilo visual do filme noir é tão fundamentalmente 
antitradicional, quanto seus métodos narrativos. 
Caracteriza-se sobretudo pela iluminação em chave 
baixa ou escura (low key lighting), que se opõe 
diretamente à iluminação em chave alta (high key 
lighting), muito usada pelos estúdios de Hollywood na 
década de 1930 (2001, p. 45).  

O ciclo de filmes fantásticos, de musicais e de dramas românticos, 

segundo Capuzzo (1999), predominou na primeira década do cinema 

sonoro convivendo com outros gêneros tais como o filme policial, a 

aventura de guerra, o western e a comédia ligeira. A influência 

expressionista avança, na década de 30, no cinema falado dos Estados 

Unidos, na iluminação de filmes fantásticos como Frenkenstein (1931), de 
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James Whale, e King Kong (1933), de Merian C. Cooper e Ernest B. 

Schoedsack. Mas o tipo de iluminação generalizado no cinema 

americano do primeiro período sonoro, primava pela atenuação das 

sombras e suavidade de contrastes para se adequar à leveza do tema, 

notadamente para os filmes de comédia, onde todo sentimento de 

tristeza devia ser eliminado. Alekan (1979) observa que os operadores 

trabalhavam tão bem neste tipo de iluminação, que a denominação 

“luz americana” serviu para definir a iluminação própria das comédias. 

Essa concepção de iluminação era fundada na importância que esse 

cinema dava ao star system e à valorização da legibilidade das 

expressões dos atores, daí a necessidade de padronização de uma luz 

que, em qualquer situação, os destacasse. Como relata Michel Kelber,  

Era preciso constantemente ficar nos atores, os filmar de 
frente, em plena luz, evitando tudo o que pudesse desviar 
da expressão do rosto. Os americanos colocaram no 
foco um tipo de iluminação muito particular a este 
respeito: uma luz única de frente (citado por ALEKAN, 
1977, p. 181). 

Oposta a este conceito de luz, a concepção de uma luz 

dramatizante, com sua face mais notável no expressionismo alemão, 

tem suas raízes no cinema europeu dos anos 20 e 30 (França, Itália, 

Dinamarca, Suécia, República Soviética, além da Alemanha), cujos 

fotógrafos buscavam fundar sua idéia de luz a partir do clima 

psicológico dos filmes, em cuja fonte, posteriormente, o cinema noir iria 

beber.      

Escolhemos o diretor Fritz Lang (1890-1976) para assinalar essa 

transversalidade do expressionismo alemão ao cinema noir, por 

constatar que, dos profissionais europeus do meio cinematográfico, 

Lang perpassou esses dois momentos imprimindo a sua marca na 

cinematografia alemã e americana. Além de Lang, migraram para a 

América, diretores como Otto Preminger, Robert Siodmak, Billy Wilder, 
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Edgar G. Ulmer, Max Ophüls, Jacques Tourneur e Jean Renoir, além de 

técnicos e atores. Esses profissionais vão, segundo Capuzzo, imprimir um 

nível artístico considerável no cinema americano, ainda na década de 

20, no contexto favorável de um mercado cinematográfico em 

expansão e de uma recepção alfabetizada na linguagem do cinema. 

“As produções assinadas pelos realizadores estrangeiros destacam-se 

pela opção por caminhos menos esquemáticos, com significativo 

espaço para experimentações” (CAPUZZO, 1999, p. 41). 

Do ponto de vista da temática e da abordagem, os valores do 

expressionismo vão se adequar perfeitamente ao universo obscuro dos 

filmes noirs. Porfírio defende a tese de que a presença desses artistas em 

Hollywood explica, em parte, a visão sombria e pessimista do cinema 

noir num país historicamente otimista.   

Logicamente, os que acederam à indústria 
cinematográfica tinham predisposição a esses temas 
definitórios - paranóia, alienação, caos, violência - por 
estarem sensibilizados a eles através de suas próprias 
experiências profissionais. Os judeus que emigraram para 
a América tinham bons motivos para se sentirem 
perseguidos e creio que trasladaram essa propensão à 
indústria do cinema (PORFÍRIO, SILVER e URSINI, 2005, p. 
17).

Como outras divergências que envolvem o cinema noir, que 

vimos assinalando até o presente, a relação entre o cinema alemão dos 

anos 20 e o americano dos anos 40 também suscita controvérsias que 

consideramos ser necessário mencionar aqui. Questionando essa 

aparente unanimidade da presença alemã no cinema noir americano, 

Vernet (1993) adverte que muitos dos realizadores europeus que 

emigraram para os Estados Unidos não eram alemães. E dos que tinham 

origem germânica, uma boa parte deles nada tinha a ver com o 

expressionismo. Outro dado importante notado pelo autor, é que os 

realizadores (aqui incluídos diretores, fotógrafos e outros profissionais de 
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cinema) que decidiram buscar abrigo na América fugindo do nazismo o 

fizeram a partir de 1933, bem antes do início da Segunda Guerra. 

Portanto, existe um hiato entre a presença desses profissionais e o 

surgimento do cinema noir nos anos 40. Vernet faz coro com Aumont 

(2004) quanto à existência do expressionismo alemão, creditando sua 

criação como um fato dos anos 60 com a publicação de A tela 

demoníaca, de Lotte Eisner. 

Para a nossa análise, tomamos dois filmes noirs de Fritz Lang, cuja 

contribuição ao expressionismo alemão vimos no capítulo anterior, por 

apresentarem expressivo tratamento de luz e sombra dentro dos 

preceitos expostos pelo cinema expressionista.  A sombra como 

metáfora dos rincões obscuros da alma humana, da sordidez e da 

maldade que potencialmente podem emergir em determinadas 

situações ou em contextos propícios.  

Em Maldição (House by the river), realizado em 1950, Lang parece 

aperfeiçoar o estilo visual empregado noutros filmes de sua fase alemã, 

a exemplo de M, o vampiro de Düsseldorf (1931). Forma e conteúdo 

estão, de forma inexorável, imbricadas na modelação de uma 

atmosfera lúgubre e angustiante. A trama se passa basicamente numa 

antiga mansão à beira de um rio e nem a paisagem bucólica à frente 

funciona como contraponto à perversão que se desenrolará nos 

sombrios compartimentos da casa. Ao contrário, o rio dará sua 

contribuição à ação dramática funesta do filme. 

Fade in: dá-se início a um longo travelling pelas águas profundas 

de um rio, onde aparecem superpostos os créditos de apresentação do 

filme, introduzindo o espectador no cenário de Maldição.  Leva-se 

aproximadamente um minuto, do início ao final do movimento de 

câmera que desliza por sobre as águas turvas do rio e sob um céu 

contrastado. A câmera segue margeando um dos seus flancos, onde 

árvores quase completamente em silhueta se agitam pelo soprar do 
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vento e, à medida que penetra na escura vegetação de troncos e 

raízes retorcidas, acentua-se o aspecto fantasmagórico do lugar. Findo 

esse movimento, dois planos gerais nos mostram as duas margens do rio. 

Na segunda, somos apresentados à mansão e, em seguida, ao escritor 

Stephen Byrne (Louis Hayward) - que se encontra no jardim 

rascunhando mais um dos seus livros -, à sua simpática vizinha, a 

senhora Ambrose, e à Emily, a bela criada da família.  Um boi morto 

boiando no rio provoca um desabafo da senhora Ambrose (“Eu odeio 

este rio. Os animais flutuando. Vêm e vão com a maré. Estou cansada 

disso.”) e prenuncia a trama trágica que instantes depois terá lugar. São 

antecipações que na dramaturgia são denominadas de “anúncio de 

futuro”. 

Escritor fracassado, os manuscritos de Stephen vão e voltam das 

editoras, como os corpos dos bichos mortos no rio, sem jamais serem 

publicados.  Fica evidente, nas entrelinhas, que sua esposa, a dedicada 

Marjorie (Jane Wyatt), é a provedora da vida confortável que o casal 

desfruta.  Nos primeiros minutos da narrativa, dá-se o primeiro infortúnio. 

A sós com a criada, Stephen libera sua libido e, grosseiramente, inicia 

sua investida. Esta ação acontece no hall da casa num cenário e 

atmosfera de mistério, sobretudo pela iluminação em acentuada 

“chave baixa” (low key lighting). Se a visão externa que temos da 

mansão (a partir do ponto de vista de Stephen) é sinistra, ela se torna 

mais ainda com a iluminação do seu interior, cuja distribuição das 

sombras é meticulosamente preparada para deixar quase tudo na mais 

completa penumbra e com ínfima quantidade de zonas iluminadas. A 

mobília, sob essa iluminação, provoca a imaginação do espectador 

com suas formas e volumes incomuns engendrados pela escassa luz 

que os toca. O ambiente fantasmagórico aí arquitetado contribui para 

suscitar inquietação e expectativa em relação a algo sinistro e iminente.  
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A segunda (e última) aparição de Emily com vida, se dá através 

de sua sombra - projetada na parede da escada que liga o hall ao 

andar superior da casa (Imagem 61). A escada, aqui, apresenta 

significação homóloga à dos filmes expressionistas, cuja importância e 

recorrência em determinados filmes alemães já foram assinaladas por 

Eisner (1985). Ela é “o instrumento por excelência de transição, 

instrumento do suspense e da tensão que envolve os personagens” 

(NAZÁRIO, 1999, p. 165). A escada (a exemplo de espelhos, janelas e 

outros objetos emoldurantes) compõe a iconografia noire. Estes 

elementos estão para o noir como o saloon está para o western e “são 

usados para enclausurar personagens noirs frenéticos em quadros 

dentro do quadro” (HIRSCH, 1981, p. 89). Não raramente, a escada no 

cinema noir conduz à danação ou à catástrofe. 

Imagem 61. A escada, símbolo catamórfico, na iconografia noire (Maldição, de Fritz 
Lang, 1950).  
Fonte: Maldição (Aurora DVD)

Em Maldição, é nos degraus da mansão que se dá a morte da 

criada e posteriormente do seu algoz que, num desespero alucinante, 
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cai do seu topo. A escada como meio de ascensão tem, neste 

contexto, sentido inverso. Emily a utiliza para acessar o banheiro da 

patroa (num momento fugaz e simbólico de mudança de status social) 

e, em seguida, descer para o sacrifício. Da mesma forma, é dela que se 

dá a queda de Stephen no final, numa perfeita inversão de valores da 

escada, de símbolo ascensional e verticalizante a símbolo catamórfico. 

O clima de erotismo da cena fica por conta do olhar voyeur de 

Stephen para as pernas da jovem à mostra.  Stephen se prepara para o 

assédio e, frente à presa, se apresenta em duplo com sua sombra 

projetada à frente, supostamente provocada pela luz de uma vela que 

acabara de acender (Imagem 62). Emily entra em pânico e grita 

descontroladamente. Temendo ser flagrado, Stephen tenta sufocá-la e, 

sem querer, acaba provocando sua morte por estrangulamento. A 

silhueta de um homem na vidraça anuncia a chegada de John (Lee 

Bowman), irmão de Stephen, que, ao tomar conhecimento do 

assassinato, pretende denunciá-lo, mas termina sendo insidiosamente 

envolvido na ocultação do cadáver.  

Imagem 62. O duplo na iconografia noire: personagem e sombra. 
Fonte: Maldição (Aurora DVD) 
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No decorrer de toda essa ação, os personagens são moldados (e 

transfigurados) pelas múltiplas sombras projetadas no ambiente 

precariamente iluminado pela luz exterior que perpassa as janelas e 

pela luz da vela.  A atmosfera que paira do assassinato à ocultação do 

cadáver até a volta de Stephen à casa (ações condensadas em 

aproximados 16 minutos de narração) é de penumbra, traduzindo nas 

imagens soturnas a morbidez da trama. Tudo na concepção visual do 

filme - do tratamento imagético da paisagem sinistra do rio à 

iluminação dos interiores da mansão - contribui para este clima 

medonho. O rio, particularmente à noite, se apresenta assustador com 

suas águas escuras e vegetação cujas raízes se assemelham a garras 

prestes a envolver os dois irmãos na sua empreitada funesta (Imagens 

63 e 64).  

Imagem 63. Imagens soturnas construídas numa iluminação em claro-escuro traduzem 
a morbidez da trama. 
Fonte: Maldição (Aurora DVD)
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Imagem 64. Águas escuras e sua isomorfia com os símbolos nictomórficos. 
Fonte: Maldição (Aurora DVD)

O retorno de Stephen à casa, depois de se desembaraçar do 

corpo da criada, é marcado pela repetição da cena inicial do assédio. 

Porém, desta vez, é a sua mulher quem refaz a trajetória da criada, no 

mesmo estilo visual (projeção de sombra na parede da escada) e ação 

da falecida (a descida da escada com pernas à amostra), 

confundindo e aterrorizando Stephen26. A iluminação confere a mesma 

atmosfera de mistério da cena do assédio e assassinato. Dos 88 minutos 

de projeção, aproximadamente cinqüenta por cento são dedicados a 

cenas em interiores, ou exteriores à noite, com uma iluminação que 

proporciona às mesmas grandes áreas de densas sombras (Imagem 65).  

Apenas uma cena no interior da mansão se passa à luz do dia. As 

demais transcorrem à noite e em total penumbra.  O restante das cenas 

se passa à luz do dia, ora em exteriores, ora em interiores (consumindo 

37 minutos de duração aproximadamente). Uma ínfima porção da 

26 Maldição, Cena 01, capítulo 5 do DVD original (Aurora DVD).
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ação (somente duas cenas, que totalizam mais ou menos seis minutos) 

tem lugar em interiores com luz abundante. 

Imagem 65. Iluminação em chave-baixa (low key lightning) acentuando uma 
atmosfera nefasta ao longo de Maldição.
Fonte: Maldição (Aurora DVD)

A direção de fotografia de Edward Cronjager trabalha no sentido 

de acentuar o clima sombrio da narrativa, cujas ações deletérias 

(assédio, assassinato, ocultação de cadáver) têm a noite como palco 

privilegiado.  Vimos com Durand (2002) as significações da noite e da 

escuridão e as emoções a elas associadas, com a alma humana em 

situação moral de trevas ao simples aproximar da hora crepuscular. Em 

dois momentos de Maldição, o preâmbulo de uma ação macabra se 

dá no crepúsculo. O primeiro é aquele em que Stephen adentra a casa 

para seduzir a criada; e o segundo se dá quando o corpo, jogado no rio 

dentro de saco escuro, reaparece boiando. A luta desesperada de 

Stephen para resgatá-lo tem início sob os últimos raios de sol e continua 
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noite a dentro com a escuridão despertando na imaginação do 

espectador perigos reais e imaginários27.

Do primeiro ao último plano do filme o elemento água está 

fortemente imbricado na narrativa de A Maldição, que começa e 

termina com a imagem do rio e suas águas negras. O presságio funesto 

que essas águas trazem é apresentado nos primeiros minutos de 

projeção quando um boi morto é levado pela correnteza e a senhora 

Ambrose expressa seu sentimento em relação ao rio (“Eu odeio este 

rio”). A origem da simbologia hostil da água talvez tenha sua origem, 

segundo Durand, com a técnica da embarcação mortuária (“convite à 

viagem sem retorno” ou ainda “como epifania da desgraça do 

tempo”) ou da associação primitiva ao perigo das águas negras dos 

pântanos.  É no rio que Stephen, com a cumplicidade de John tenta 

sepultar definitivamente o corpo de Emily. É também no rio que John, 

seu irmão, é jogado depois de ser golpeado por Stephen. A água, 

como símbolo nictomórfico, apresenta isomorfia com o tempo e o 

pavor do devir com suas ações deletérias, nesta ligação assinalada por 

Durand: 

A água noturna, como o deixam pressentir as afinidades 
isomórficas com o cavalo ou com o touro, é, portanto, o 
tempo. É o elemento mineral que se anima com mais 
facilidade. Por isso é constitutiva desse arquétipo 
universal, ao mesmo tempo teriomórfico e aquático que 
é o Dragão [que] parece resumir simbolicamente todos 
os aspectos do regime noturno da imagem que 
consideramos até aqui: monstro antediluviano, animal do 
trovão, furor da água, semeador de morte” (...)  Parece 
que o Dragão existe, psicologicamente falando, 
sustentado pelos esquemas e arquétipos do animal, da 
noite e da água combinados. Nó onde convergem e se 
cruzam a animalidade vermicular e fervilhante, a 
voracidade feroz, o barulho das águas e do trovão, tal 
como o aspecto viscoso, escamoso e tenebroso da 
“água espessa” (Durand, 2002, p. 97-98). 

27 Maldição, Cena 02, capítulo 10 do DVD original (Aurora DVD).
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Água, espelho e cabeleira, símbolos nitidamente isomórficos, 

estão associados na narrativa do filme em questão e compõem a 

constelação do regime noturno da imagem tratado por Durand, que 

explicita sua valorização negativa através do mito de Acteão com toda 

sua simbologia catastrófica e aterradora.   Um momento exemplar em A

Maldição, demonstra a ligação entre cabeleira e água noturna e sua 

imagem ondulante. A cabeleira está vinculada ao tempo irrevogável (o 

passado) e indicador da mortalidade. Ao tentar resgatar o corpo de 

Emily que emergiu das profundezas do rio e ondula ao sabor da 

correnteza, Stephen se apavora com a longa cabeleira loura da jovem 

que escapa por um rasgo no saco “mortuário” que a abriga. Água e 

cabeleira se confundem. O espelho converge para essa constelação 

de forma secundária e sobredeterminada pela onda e pela cabeleira. 

“Porque o espelho não só é o processo de desdobramento das imagens 

do eu, e assim símbolo do duplicado tenebroso da consciência, como 

também se liga à coqueteria, e a água constitui, parece, o espelho 

originário” (Durand, 2002, p. 100, grifo nosso).  

 É o espelho do banheiro da patroa que a criada Emily 

desembaça para a sua prazerosa toalete antes da investida trágica do 

patrão que, por sua vez, dá um breve retoque no visual frente ao 

espelho do hall enquanto aguarda a sua presa (Imagem 66). O mesmo 

espelho que irá refletir sua fisionomia tensa depois de concluída a 

macabra tarefa do desembaraço do cadáver (Imagem 67). Durand 

observa que em pintores como Rembrandt e Tintoretto, o espelho 

imageticamente se constitui “elemento liquido e inquietante”. Ele 

reaparecerá nas visões de Stephen noutro momento do filme, 

associado negativamente às águas noturnas do rio28.

28 Maldição, Cena 03, capítulo 5 do DVD original (Aurora DVD).
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Imagem 66. O espelho e suas significações imaginárias na iconografia noire.
Fonte: Maldição (Aurora DVD)

O espelho no filme noir tem suas significações imaginárias 

associadas ao universo psicológico conturbado dos personagens. Na 

iconografia noire, ele não aparece como mero elemento decorativo do 

cenário. Sua função, nota Hirsch, vai mais além:  

Reflexos em espelhos e janelas sugerem duplicidade, 
divisão do ego, e por isso sublinha temas recorrentes de 
perda ou confusão de identidade; múltiplas imagens de 
um personagem numa mesma tomada dão ênfase visual 
a personalidades duplas e instáveis muito freqüentes no 
gênero (HIRSCH, 1981, p. 89).  
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Imagem 67. Nos filmes noirs, o espelho é elemento inquietante e perturbador.  
Fonte: Maldição (Aurora DVD) 

O outro filme noir de Fritz Lang escolhido como objeto de análise 

é Almas Perversas (Scarlet Street), realizado em 1945, quinze anos depois 

de sua primeira adaptação para a tela por Jean Renoir, no início do 

cinema falado, a partir do romance A cadela (La chienne), de Georges 

de la Fouchardière. Tem evidência no cinema francês dos anos 30 um 

conjunto de filmes cujos enredos acentuavam a desesperança, a 

amargura e o lado sombrio da existência.  Por sua repercussão na 

cinematografia mundial, o “realismo poético” francês, apontado por 

diversos estudiosos como uma das raízes do cinema noir, se constituiu no 

“antídoto contra o conformismo tolamente otimista de Hollywood que 

se acentuava de ano para ano” como observou Sadoul (1956, p. 60). 

O sentimento amargo e fatalista de Almas Perversas une temática 

e estilo visual onde o uso de uma iluminação sombria, particularmente 

nas últimas cenas, funciona como metáfora da alma amargurada de 

Chris e da perversidade de Kitty e Johnny, personagens que compõem 
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o nefasto triângulo amoroso do enredo. Christopher Cross, um senhor de 

meia-idade, é, há vinte e cinco anos, o dedicado caixa da firma do 

senhor J.J Horgarth, que o tem em grande estima assim como os demais 

funcionários.  Numa noite, após festejar seu aniversário com os colegas 

da firma, Chris socorre uma moça da agressão de um “assaltante”. Ele a 

acompanha à sua casa e fica sabendo que Kitty March é atriz e divide 

a casa com uma amiga. Na realidade, Kitty é prostituta e o agressor, 

Johnny, é seu cafetão e namorado.  Chris, por sua vez, se apresenta 

como pintor, o que não é de todo mentira, pois além do trabalho de 

caixa, ele se dedica à pintura para fugir do tédio do casamento. Chris 

se enamora de Kitty que, instigada por Johnny, passa a explorá-lo. Sem 

condições para satisfazer os desejos da amada, o Chris não vê outra 

saída senão desfalcar o caixa da empresa para alugar um belo 

apartamento, abrigar a amada e poder pintar sossegado longe da 

esposa que amiúde o trata como a um demente. Acreditando que 

Chris é um pintor respeitado, embora não tenha assinado as obras que 

pinta, Johnny decide vender os quadros fazendo com que Kitty os 

assine.  O “talento” de Kitty é descoberto e ela ganha notoriedade e 

grana. Chris sabe da novidade através de Adele, que, por acaso, se 

deparou com os quadros expostos numa prestigiada galeria - os 

mesmos quadros que um dia ela ameaçou dar ao coletor de lixo. Adele 

acusa o marido de plagiar a jovem talentosa e ameaça denunciá-lo à 

pintora. Chris cai mais uma vez na lábia de Kitty e a perdoa pela 

assinatura indevida das obras. Até fica feliz, pois “é como se eles 

estivessem casados”. Na sua paixão cega, perdoa Kitty mais uma vez 

quando a flagra nos braços de Johnny. Neste ínterim, o ex-marido de 

Adele, tido como morto por afogamento, ressurge e chantageia Chris, 

exigindo-lhe pagamento para continuar “morto” para que desta forma 

a viúva não perca o seguro recebido. É quando Chris aproveita a 

ocasião para se livrar do casamento que tanto o atormenta e sugere a 

Homer Higgins, o “morto” chantagista, que vá à sua casa pegar o 

seguro que lhe é de direito.  Assim, Homer é descoberto por Adele. Livre 
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agora, Chris procura Kitty, mesmo sabendo do seu caso com Johnny, e 

lhe propõe uma fuga para um lugar longe dali. Kitty debocha dele que, 

desesperado, tira-lhe a vida. Ele foge e Johnny chega em seguida, 

aproveitando a ocasião para roubar jóias e dinheiro da namorada. É 

pego, julgado e condenado à morte na cadeira elétrica como 

assassino de Kitty. Entrementes, os desfalques de Chris na firma são 

descobertos, o patrão o demite mas, por piedade, o livra da prisão. 

Chris, no entanto, não se livra da culpa que o persegue pelas mortes de 

Kitty e Johnny. Enlouquece pensado ouvir as vozes dos amantes e 

termina seus dias vagando pela cidade.  

Em Almas Perversas, nem mesmo o protagonista, apresentado nos 

primeiros minutos de projeção como um homem honesto e dedicado 

ao trabalho, está imune de ser corrompido.  Sua paixão por Kitty o leva 

ao crime. A prostituta, por seu turno, não é de todo má, mas o amor 

doentio pelo rufião Johnny, que a maltrata, impele Kitty à delinqüência. 

Adele, a mulher de Chris, é uma megera que exerce sobre ele um 

domínio que beira o sadismo, não perdendo uma chance para 

humilhá-lo.  E finalmente Homer, o primeiro marido de Adele, é um 

verdadeiro escroque: ele arquitetou sua própria “morte” por 

afogamento para escapar da prisão por tirar dinheiro dos bares 

clandestinos do porto. Homer reaparece a Chris para se aproveitar da 

situação (“você precisa de Adele e eu preciso de dinheiro. Você é 

caixa, não?”).  Como podemos perceber, 

o universo noir é, no fundo, um universo de pesadelo: está 
repleto de estranhas sincronias, fatos inexplicáveis e 
encontros casuais que criam uma cadeia de 
acontecimentos que levam seus desafortunados 
protagonistas a um final anunciado. Alguns logram a 
escapar do pesadelo no último momento e regressar a 
uma relativa normalidade (SILVER e URSINI, 2004, p. 39). 

Se em Maldição há a possibilidade de um final feliz, em Alma 

Perversas a redenção de um dos personagens é inatingível. Mesmo não 
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sendo acusado pelos crimes que cometera (o assassinato da amante e 

a omissão na condenação de Johnny à morte), Chris Cross paga com o 

remorso, a demência, a miséria e o desamparo. À medida que a 

sucessão de fatos na vida dos protagonistas caminha para a tragédia, 

a iluminação do filme se torna mais sombria. Almas Perversas, realizado 

cinco anos antes de Maldição, não é tão obscuro quanto este, 

fotograficamente falando, no entanto, utiliza nas cenas finais uma luz 

em chave baixa ou escura (low key lighting), onde as sombras 

enegrecem quase todo o quadro, com a luz revelando o mínimo 

necessário para a visualização da ação. Costa (1989, p. 197) traduz o 

termo “low-key-lighting” como “iluminação por baixo”, técnica 

“adotada nos Estados Unidos por influência dos operadores alemães e 

do cinema expressionista” que, segundo o autor, foi determinante para 

a sedimentação do “inconfundível clima figurativo do cinema 

americano do início dos anos 40”. A luz posicionada abaixo de nossos 

olhos, como vimos, é anti-solar e anti-natural, provocando sombras e 

uma figuração que se mostram estranhas às nossas expectativas 

cotidianas. Neste sentido, é uma técnica freqüente nos filmes noirs

como vimos ressaltando. 

Nos trinta minutos finais do filme, tem início uma iluminação de 

tom predominantemente expressionista quando, chantageado por 

Homer, Chris sugere que ele vá à sua casa e apanhe os dois mil dólares 

do seguro por sua suposta morte (“Adele os recebeu. São seus, não 

são?”). O que Chris planeja é que Homer seja descoberto por Adele. 

Assim, Chris se livrará de uma só vez do chantagista e da mulher que, ao 

ter o antigo marido de volta, o deixará na condição de um homem 

desimpedido.  Da rua, onde a sombra de Homer se lança na calçada, 

até a sua entrada sorrateira no apartamento de Chris, a iluminação é 

construída para envolver os personagens na escuridão e criar um clima 

de mistério e apreensão. Na cena seguinte, o flagrante de Kitty e 

Johnny em pleno idílio se dá numa atmosfera de penumbra. Chris 

adentra o hall e sua presença é anunciada pela sombra que se projeta 
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na parede oposta à porta (Imagens 68, 69 e 70). Parece que, em ambos 

os casos as sombras projetadas representam, metaforicamente, o 

estado mórbido dos personagens, a materialização, em imagens, do 

lado obscuro de suas almas.  

Imagem 68. Transposição da Iluminação expressionista para o cinema noir em Almas
perversas(1945), de Fritz Lang. 
Fonte: Almas perversas (Aurora DVD) 

Após o flagrante, Chris, arrasado, se embriaga à mesa de um bar. 

No outro lado da rua, um grupo de pregadores vocifera presságios 

bíblicos (“Senhor tenha compaixão dos pecadores. O caminho do mal 

é fácil de seguir. Entretanto, esse caminho acaba no inferno.”). Em 

seguida, ele volta ao apartamento de Kitty e a encontra na cama à 

espera de Johnny. Corpo arqueado, semblante decaído, vestido num 

casaco escuro e chapéu nas mãos, Chris é a imagem da sujeição.
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Imagem 69. Universo mórbido da trama expresso no embate luz e sombra da 
fotografia de Almas perversas.
Fonte: Almas perversas (Aurora DVD) 

Imagem 70.  Sombra como expressão do lado obscuro da alma. 
Fonte: Almas perversas (Aurora DVD) 
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Ele tenta convencer Kitty que ela não pode amar um cara tão 

mau quanto Johnny; diz ser agora um homem livre e lhe propõe 

casamento.  Kitty reage aparentemente em pranto. Chris tenta consolá-

la e percebe que ela apenas debocha dele (“Eu queria rir da sua cara 

desde que o conheci. Você é feio e velho. Estou farta de você. Farta, 

farta, farta!”). Num daqueles acaso, Chris derruba o picador de gelo 

que está sobre o criado mudo. Ele o apanha e avança sobre Kitty que 

grita aterrorizada e tenta se proteger sob o lençol. Chris a golpeia de 

forma frenética.  O curioso é que esse momento macabro não é 

iluminado dramaticamente. Mas, em seguida, homem e duplo (sua 

sombra projetada de forma sinistra na parede) caminham lentamente 

pelo apartamento29. A iluminação, a partir daí, contribui plenamente 

para acentuar a tensão dramática da cena e sua atmosfera funesta: a 

porta de entrada do prédio, iluminada em contra-luz, revela Johnny em 

silhueta que estilhaça a vidraça para acessar seu interior e a penumbra 

que envolve o ambiente esconde Chris sob a escada na sua fuga 

sorrateira.  Além disso, da forma que é trabalhada, imprime uma beleza 

plástica notável à cena (Imagem 71). 

Há uma forte aproximação entre a decadência moral dos 

protagonistas de Almas Perversas, de Fritz Lang, e de A última 

gargalhada, de F. W. Murnau, analisado no capítulo anterior. À medida 

que eles vão se degradando moralmente, o corpo vai se arqueando 

num acentuada atitude de queda.  A iluminação concebida para as 

cenas mencionadas acima nos remete aos momentos em que o ex-

porteiro do Hotel Atlantic rouba o uniforme. A cena do julgamento de 

Johnny no Tribunal, quando todas as testemunhas, inclusive Chris, 

contribuem para a condenação do réu, é acentuadamente 

expressionista: os depoentes estão sentados e a luz os ilumina em forma 

de uma circunferência, isolando-os do entorno (Imagem 72). 

29 Almas Perversas, cena 01, capítulo 10 do DVD original (Aurora DVD).
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Imagem 71.  Conjunção de plasticidade e atmosfera mórbida no uso do claro-escuro 
na fotografia de Almas perversas.
Fonte: Almas perversas (Aurora DVD) 

Imagem 72.  Foco de luz isola testemunha do crime envolvendo seu entorno em 
sombras. 
Fonte: Almas perversas (Aurora DVD) 
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Na cena em que Johnny é levado à cadeira elétrica pelos 

algozes (padre e policial), a luz vem da câmara de execução e suas 

sombras são projetadas para trás avançando sobre o primeiro plano do 

quadro. Conforme vão se aproximando da câmara iluminada, suas 

sombras vão diminuindo e apenas a sombra do condenado se mantém 

acentuada até o momento em que a porta é fechada (Imagens 73 e 

74). Esta cena e a que sucede (a tentativa de suicídio de Chris) 

compõem os momentos mais dramáticos do filme, cuja iluminação com 

sombras acentuadas exterioriza a angústia dos dois personagens, um 

aterrorizado diante da morte iminente e o outro se auto-destruindo de 

remorso.  

Imagem 73. O capelão e o policial conduzem o réu à cadeira elétrica deixando 
projetadas para trás suas sombras. 
Fonte: Almas perversas (Aurora DVD) 
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Imagem 74.  Apenas a sombra do réu mantém a extensão inicial. 
Fonte: Almas perversas (Aurora DVD) 

“A apresentação do conflito da luz e da sombra, a utilização 

dramática do claro-escuro, são encontradas em vários filmes noirs,

psicológicos ou policiais, onde o confronto das luzes acompanha a 

violência da ação” (BETTON, 1987, p. 56).  Neste sentido, a cena a seguir 

e a luz a ela aplicada, representam o ápice do desespero do 

protagonista. Chris chega ao que parece ser um quarto de hotel onde 

passa a ouvir a voz de suas vítimas (Kitty e Johnny) e não suportando a 

culpa por tê-los matado se enforca, mas é salvo pelos vizinhos de 

quarto. Durante toda a ação (em exatos quatro minutos de projeção) 

acompanhamos seu martírio e sua instabilidade emocional, expressos 

também pela luz intermitente do letreiro luminoso que ora revela ora 

imerge o personagem na escuridão, ressaltando seu estado de 

completo desequilíbrio emocional30.  Essa ambigüidade figurativa foi 

utilizada, como vimos anteriormente, em A marca da maldade, no 

assassinato de Joe Grandi também num quarto de hotel. Martin chama 

30 Almas Perversas, cena 02, capítulo 12 do DVD original (Aurora DVD).
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a atenção para essa iluminação em consonância com o conteúdo 

fatalista da narrativa desses filmes: 

O pessimismo profundo do cinema americano (pelo 
menos nos filmes que se pretendem lúcidos e 
conscientes) leva-o a escolher circunstâncias e cenários 
de tonalidade trágica: por exemplo, as cenas à noite 
que, além de seu simbolismo, deixam ao operador uma 
inteira liberdade de composição luminosa (MARTIN, 1990, 
p. 58). 

Sobre a propalada “coerência estética” ou “homogeneidade 

visual” teoricamente existente nos filmes enquadrados na categoria 

noire, Pavés (2003) - que empreendeu uma extensa investigação sobre 

os filmes noirs do estúdio RKO (Radio-Keith-Orpheum) - assegura que 

essa unanimidade esteve longe de ser alcançada. No entender do 

autor, nem todos os filmes noirs daquele estúdio primavam por cenas 

noturnas ou por uma fotografia expressionista, argumentando que um 

estilo visual se faz com a repetição consciente de elementos de sua 

fotografia (iluminação, enquadramentos, angulação e movimentos de 

câmera) no conjunto de filmes de um gênero ou movimento.  No filme 

Almas Perversas, como em Maldição, constatamos uma predominância 

de cenas noturnas (mais de cinqüenta por cento do total das cenas), 

mas isso não significa necessariamente o uso dominante de uma 

iluminação em chave baixa.  Noutros filmes noirs, como Curva do 

destino (Detour) - “o mais fatalista dos noirs”, segundo Mattos (2001) - e 

Impacto (Impact), para ficarmos com dois exemplos, percebemos que 

esse predomínio de tomadas noturnas nem chega a acontecer. No 

primeiro, há um equilíbrio entre a quantidade de cenas noturnas e 

diurnas, mas no segundo as ações acontecem preponderantemente 

durante o dia.  O que é corroborado por Pavés ao tratar dos filmes noirs

produzidos pela RKO: 

esta coerência estética requerida não só não aparece 
entre os distintos filmes por este estúdio, como tampouco 
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se aprecia no seio de uma mesma película. A maioria dos 
filmes noirs da RKO, para não dizer todos, combina ao 
longo de suas tramas cenas noturnas com cenas a pleno 
sol; seqüências rodadas com estilo fotográfico 
“expressionista” com a filmagem em exteriores (PAVÉS, 
2003, p. 348). 

Em relação ao cinema produzido na década anterior, cuja 

artificialidade estética começava a ser questionada, o cinema 

americano dos anos quarenta foi marcado por um estilo temático e 

visual fortemente realista. Diversos fatores contribuíram para essa 

demanda por um maior realismo, ainda segundo Pavés, uma delas é 

que se gerou, no próprio meio cinematográfico, uma corrente de 

profissionais (produtores, diretores, e roteiristas) desejosos de mais 

verossimilhança em suas películas. A participação dos EUA na Segunda 

Guerra, as conseqüentes restrições econômicas, a evolução dos 

equipamentos de filmagem (câmeras leves, por exemplo), o surgimento 

de películas mais sensíveis e lentes mais luminosas para o registro dos 

conflitos, beneficiaram os profissionais que desejavam uma estética 

realista. O diretor de fotografia Arthur Miller (citado por Pavés, 2003) 

lembra que além dos ganhos artísticos com a opção pelo visual realista, 

as produções tiveram benefícios técnicos e econômicos. Essa 

inclinação para um maior realismo aconteceu num momento em que 

as restrições aos gastos impostas aos estúdios cinematográficos pelo 

Governo federal, em virtude do conflito mundial, os impeliram a rodar os 

filmes em locações reais.  

A partir desse momento, essas idéias vão se estender 
rapidamente entre os diretores de fotografia, de maneira 
que o realismo fotográfico, visual, se converteu no 
espelho que devia sustentar o cinema para refletir a 
natureza circundante e num critério para a valorização 
estética de um filme (PAVÉS, 2003, p. 354). 

Por sua vez, autores como Silver e Ursini (2004) e Hirsch (1981) 

creditam também à repercussão do neo-realismo italiano no meio 
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cinematográfico americano, com filmes como Roma, cidade aberta

(1945), Paisà (1947) e Ladrões de bicicletas (1948), essa busca realista da 

estética noire, cujas filmagens alternavam gravações em estúdio com 

cenários reais. Foi a partir de 1945, que o neo-realismo italiano, 

“reintroduz a moda da iluminação natural, plana e pouco contrastada, 

estilo “jornal”. Essa reação antiexpressionista acentua-se mais ainda por 

volta do final dos anos cinqüenta com a nouvelle vague francesa e 

movimentos similares: as tomadas são feitas ao ar livre e em cenários 

reais” (BETTON, 1987, p. 56). O que o autor não verifica é que o cinema 

noir terminou por absorver e combinar, amiúde numa mesma película, 

elementos do estilo visual neo-realista e expressionista. Sobre essa 

“ambigüidade figurativa” presente nos filmes noirs, e observada 

anteriormente em Pavés e outros autores, Costa pondera: 

As caracterizações figurativas que encontramos 
disseminadas em filmes de valor e importância desiguais 
são o resultado de um trabalho direto sobre aquela que é 
a matéria por excelência da expressão do filme, a luz. Por 
isso elas estão destinadas a incidir em profundidade no 
imaginário do espectador, de forma diferente mas não 
menos importante de quanto possa incidir o estilo de um 
diretor ou a máscara de um ídolo (COSTA, 1989, p. 198). 

Nos anos quarenta, a inclinação pelo realismo nos filmes noirs

passa também pela escolha deliberada do uso da fotografia em preto 

e branco, pois a cor na película, na forma como a conhecemos hoje, já 

estava definida desde o final da década de 30. Uma das obras que 

tirou enorme proveito do estágio tecnológico dos filmes em cores foi ...E

o Vento Levou (1939), dirigido por Victor Fleming. Capuzzo (1999) 

ressalta o domínio no uso da cor trabalhada segundo uma concepção 

definida de sua expressividade, com os recursos disponíveis na época 

(filtros, entre outros) e as primitivas técnicas das viragens do cinema 

mudo, inclusive para conferir a algumas cenas uma fotografia 

monocromática de forte marca expressionista. 
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Se por um lado, a produção de películas em cores tenha sido 

aguardada como um recurso essencial para imprimir maior realismo ao 

cinema, como assinala Costa (1989) seu emprego não ocasionou 

alterações significativas na linguagem cinematográfica como um todo. 

Houve, ao contrário, forte resistência, por parte dos realizadores, ao seu 

uso generalizado por razões técnicas (difícil domínio) e estéticas 

(convenções estilísticas). E, paradoxalmente a essa expectativa, numa 

“convenção tácita” predominante nas décadas de 40 e 50, o preto e 

branco passa a ser indicado aos filmes de gênero realista como os noirs

e os dramas psicológicos, enquanto a cor era aconselhável em especial 

para os musicais, os épicos-históricos e os westerns e sua presença 

generalizada no cinema só vai acontecer em meados dos anos 50.  

O que levou os realizadores a atribuir maior realismo às películas 

rodadas em preto e branco? Talvez a resposta esteja nos argumentos 

apresentados por Martin. Reconhecendo que o uso da cor é 

freqüentemente justificado pelo grau de realismo que ela pode portar à 

narrativa cinematográfica, na visão do autor, 

a verdadeira invenção da cor cinematográfica data do 
dia em que os diretores compreenderam que ela não 
precisava ser realista (isto é, conforme à realidade) e que 
deveria ser utilizada antes de tudo em funções dos 
valores (como o preto-e-branco) e das implicações 
psicológicas e dramáticas das diversas tonalidades (cores 
quentes e cores frias) (MARTIN, 1990, p. 68, grifos do 
autor). 

Ao cotejar o som e a cor no que diz respeito à sua importância no 

desenvolvimento histórico do cinema, Morin (1997) escreveu que para 

as expectativas do público o som foi um elemento mais urgente do que 

a cor. Morin respalda suas observações nos resultados de pesquisas 

realizadas por universidades norte-americanas - e apresentadas por 

psicólogos no Primeiro Congresso Internacional de Filmologia de 1947-,

segundo os quais,  
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A nossa atenção dá, em geral, pouca importância às 
cores, que se apagam perante à “realização” do objeto. 
De resto, o sonho raramente é colorido, sem que isso, no 
entanto, vá afetar a sua “realidade”. Assim, seria, muito 
cômodo para o cinema dispensar a cor. Uma vez que a 
cor não é mais que um suplemento, um prazer não 
essencial à disposição nem à objetividade, a sua 
ausência é, sem dúvida, pura e simplesmente ignorada; 
não está nem presente nem ausente (MORIN, 1997, p. 
160-161).

Além disso, Morin assinala que as cores “gritantes e falsas” do 

início do cinema em cores parecem menos realista do que o preto e 

branco de aparência mais “natural”.  

É o preto e branco que há mais de vinte anos opõe a sua 
própria resistência, oferecendo possibilidades que a cor 
ainda parcialmente exclui. No estágio atual [lembramos 
aqui que Morin escreveu em 1956], há ainda prestígios 
afetivos, poderes especiais, de sugestão e um halo 
mágico, ligados aos jogos de sombra e luz. (p. 161) 

Não é de surpreender, portanto, que o cinema noir tenha optado 

pelo preto e branco para a fotografia de seus filmes e por um estilo 

visual cuja iluminação enfatizasse os efeitos de sombra, a ponto de se 

generalizar, entre técnicos e teóricos, as denominações “iluminação 

expressionista” e “fotografia expressionista” em referência ao estilo visual 

adotado pelo noir.  A cor, portanto, como fator de realismo não 

convinha aos propósitos estéticos daqueles realizadores, pois “há 

assuntos que não parecem, a priori e por razões dramatúrgicas, exigir 

sua presença: a violência, a guerra, a morte, assim como os temas 

puramente psicológicos” (MARTIN,1990, p. 70). É o estilo visual, muito 

mais do que qualquer outro elemento fílmico (trama confusa, diálogos 

elípticos, etc.) que, segundo Place e Peterson (1976), vai agrupar filmes 

diversos sob a definição de noir.

Neste sentido, Vernet (1993) também não se alinha com a maioria 

dos autores como Place e Peterson que enfatizam o estilo visual 
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expressionista enquanto fator agregador dos filmes noirs. O autor 

reconhece a constante evocação do expressionismo para qualificar o 

“aspecto carvão da imagem” e a visível desproporcionalidade entre as 

áreas extensas de sombra e as zonas escassas de luz na cinematografia 

noire.  Mas adverte que: 

Primeiro, a imagem "expressionista" é relativamente rara 
no período de 1941-45 (ela está representada somente 
por algumas poucas cenas isoladas num ou outro filme
"normalmente" iluminado) e, segundo, ela pode também 
ser encontrada, e pelo menos tão frequentemente 
quanto, nos filmes das décadas precedentes (VERNET, 
1993, p. 7-8). 

As técnicas de iluminação expressionista e seus resultados (fontes 

de luz posicionadas abaixo do eixo horizontal; iluminação parcial do 

quadro e dos personagens; projeção de luz aparentemente de forma 

unidirecional; isolamento da figura humana de um fundo escuro ou 

criação de silhuetas negras sobre um fundo branco; ausência ou fraca 

presença da luz de enchimento que atenua as sombras; projeção de 

sombras densas e saturadas, etc.) não eram novas, segundo Vernet, 

para os realizadores americanos nos anos 40. Já em 1915, elas foram 

sistematicamente retomadas pela dupla Cecil B. de Mille e Alvin Wickoff 

a partir de experimentos anteriores nos filmes de D. W. Griffith. Além do 

mais, Vernet verifica que a iluminação expressionista, como abordada 

aqui, estava presente não só nos EUA e Rússia (1915), como na 

Dinamarca (1911) ou França (1913) e manteve uma certa continuidade 

nas duas décadas seguintes. Sobre a iluminação dos filmes noirs, o autor 

afirma que ela deve sua perpetuação aos chamados filmes góticos 

cuja ação acontecia em cenários onde a escuridão poderia ser bem 

trabalhada, a exemplo de velhas mansões sem eletricidade. Pelo 

exposto, vimos também que o estilo visual noir não agrega 

unanimidade. 
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Outro filme selecionado para a nossa investigação, porque reúne 

elementos visuais que o caracterizam como noir, é Envolto nas sombras

(The dark corner), dirigido por Henry Hathaway em 1946. Ao longo de 

sua enigmática trama, o fotógrafo Joe MacDonald trabalha as imagens 

contrastando frequentemente claro e escuro na arquitetura de sua 

iluminação, construindo um estilo visual marcante e em consonância 

não apenas com a alma atormentada do protagonista e seu passado 

sombrio, como também com a perfídia de seus antagonistas. “Efeitos 

de luz são muito úteis quando se pretende produzir um quadro 

claustrofóbico, paranóico, sinistro, desconhecido: são efeitos que 

provocam um <deslocamento psicológico> dos personagens entre si ou 

com o entorno” (COSTA, 2001, p. 98). 

A trama de Envolto nas sombras se desenvolve em Nova Iorque, 

no entanto a cidade nos é apresentada muito mais pelos interiores de 

suas construções, onde acontece a maioria das ações, do que pela 

paisagem urbana da metrópole. Acrescente-se a isso mais um dado 

importante que contribui de forma efetiva para acentuar a atmosfera 

de confinamento da narrativa: muitas das ações se passam à noite e 

mesmo quando elas acontecem ao dia, a iluminação da cena é 

elaborada para provocar sombras projetadas, silhuetas e penumbra em 

maior proporção do que as zonas iluminadas.  As sombras do título em 

português e a referência à escuridão do título original em inglês nos 

remetem ao universo obscuro de Bradford Galt, um detetive particular 

cujos atributos o tornam um típico investigador noir: “impulsivo”, 

“teimoso” e “durão”. Galt tenta retomar suas atividades, agora em 

Nova Iorque, mas o passado parece não querer lhe dar trégua. A partir 

da perseguição de um misterioso “homem de terno branco”, vamos 

tomando conhecimento de um incidente que o levou à prisão.  E no 

desenrolar da trama, como uma charada a ser decifrada por Galt, e 

também por nós espectadores, buscamos entender os motivos da 

perseguição ao protagonista. Galt não gosta de falar do passado, mas 
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sua dedicada secretária Kathleen vai aos poucos arrancando-lhe 

confissões que vão compondo as peças desse quebra-cabeças. 

Em outros tempos, Galt atuava como detetive particular na costa 

Oeste dos EUA e tinha como sócio o advogado Tony Jardine, um louro 

alto, charmoso e inescrupuloso que envolvia as mulheres e depois as 

chantageava.  E do sócio e amigo, lhe roubava dinheiro da firma. 

Quando descoberto, envolve Galt num acidente que resulta na morte 

de um homem. Galt é condenado por homicídio culposo a dois anos 

de reclusão, pena atenuada por bom comportamento. Esses 

acontecimentos na vida de Galt o tornam um homem desconfiado, 

sempre em estado de alerta e receoso de cometer qualquer outro 

deslize. O passado paira como uma sombra na sua vida. E a aparição 

do misterioso “homem de terno branco” vem perturbar esse estado de 

aparente calmaria.  

Com as primeiras pistas seguidas por Galt e Kathleen, o homem 

de terno branco, como ele próprio revela ao ser interrogado, sob 

tortura, por Galt, está a serviço do ex-sócio que aparentemente o 

persegue. Mas as coisas não são tão simples como parecem e vão se 

agravando cada vez, mais num enredo perturbador. As sombras que 

envolvem Galt não são apenas aquelas do passado. O universo noir é o 

do inesperado, da incerteza, da instabilidade, do mistério, do medonho, 

imageticamente elaborado em significativa parte dos filmes com um 

tratamento visual que expressa esses sentimentos. 

O “espelho sombrio” do filme noir cria um meio ambiente 
visualmente instável no qual nenhum personagem tem 
uma base moral firme da qual ele pode operar com 
confiança. Todas as tentativas de encontrar segurança 
são impedidas pela cinematografia e mise-em-scène
antitradicionais.  Certo e errado se tornam relativos, 
sujeito às mesmas distorções e perturbações criadas na 
iluminação e trabalho de câmera. Valores morais, como 
identidades que entram e saem da sombra, estão 
constantemente mudando e devem ser redefinidos a 
cada vez. E nos exemplos mais notáveis do filme noir,
enquanto as narrativas avançam numa confusão e 
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impertinência, cada relação precária do personagem 
com o mundo, com as pessoas que o habitam, consigo 
mesmo e suas próprias emoções, torna-se uma função do 
estilo visual (PLACE e PETERSON, 1976, p. 338). 

O visual expressionista de Envolto nas sombras é percebido logo 

na primeira cena do filme quando o tenente Reeves - que 

supostamente é encarregado de acompanhar o bom comportamento 

do ex-detento - sobe as escadas do prédio onde Galt acaba de abrir 

seu escritório de investigação particular (“Tudo que eu peço agora é a 

chance de ter um negócio honesto.”). Essa primeira aparição de 

Reeves se dá em densa silhueta onde nenhum detalhe, salvo os 

contornos, de sua figura pode ser perceptível. É através de uma 

silhueta, mais precisamente de uma sombra em projeção, que o 

espectador tem seu primeiro contato com Galt cuja imagem negra 

surge lançada na vidraça da porta - recurso freqüente ao longo desse 

e de outros filmes noirs aqui discutidos (Imagens 75 e 76). 

Imagem 75. Fotograma de figuras em silhuetas revelando o passado misterioso de seus 
personagens (Envolto nas sombras de Henry Hathaway, 1946). 
Fonte: Envolto nas sombras (DVD da Twentieth Century Fox) 
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Aqui as sombras e as silhuetas, vistas muitas vezes através de 

portas e janelas de vidro, podem ser lidas como metáforas da condição 

moral dos personagens. Elas também podem sugerir um alter-ego mais 

sombrio que co-habita o mesmo espaço no quadro. O tenente Reeves 

faz a vez de uma sombra na vida de Galt, sempre a espreitá-lo na 

expectativa de que cometa um desvio para entregá-lo à justiça. Galt, 

por sua vez, tem um lado obscuro do passado e do qual deseja se 

desvencilhar. Do lado dos antagonistas, temos Tony Jardine, um arrivista 

perigoso cuja nova investida é Mari, a esposa adúltera do milionário 

Hardy Cathcart, proprietário de uma luxuosa galeria de arte. Cathcart é 

bem mais velho do que a bela Mari e nutre por ela uma paixão doentia 

que o fará afastar Jardine do seu caminho, nem que para isso tenha de 

encomendar seu assassinato e envolver um inocente.  Em resumo, é 

este o universo soturno que envolverá Galt no seu afã de descobrir 

quem o persegue e por quais motivos (“Sinto-me morto por dentro. Estou 

encurralado em um canto escuro [dark corner] e não sei quem está me 

acertando.”) 

Imagem 76. A sombra como uma ameaça. 
Fonte: Envolto nas sombras (DVD da Twentieth Century Fox) 
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A seguir, passamos a elencar diversos momentos na trama, em 

que a iluminação prima pela ênfase no emprego da sombra com as 

significações discutidas ao longo desta investigação.  A primeira cena 

do filme é diurna e narra a visita do tenente Reeves ao escritório de 

Galt.  Do escritório, podemos ver, através das janelas abertas, a 

paisagem urbana iluminada pela luz solar, o que naturalmente 

provocaria no seu interior uma luz difusa refletida pelas paredes brancas 

da sala. Não obstante, os personagens (Reeves, Kathleen e Galt) 

lançam sombras acentuadas nas paredes confirmando o estilo visual 

estilizado do cinema noir. O chapéu de Reeves, por exemplo, sombreia 

sua fisionomia em diversos instantes, enquanto a luz que ilumina 

Kathleen parece vir de baixo projetando sua sombra para o alto.  

Noutro momento, quando Galt consegue levar, sob a ameaça de 

um revólver, o misterioso “homem de terno branco” a seu escritório -

arrancando-lhe à força uma confissão -, sua sombra surge 

ameaçadora sobre o homem aterrorizado. Logo em seguida, por um 

instante, vemos a silhueta dos dois recortando a vidraça iluminada31

(Imagens 77 e 78). Num contexto de instabilidade e incerteza -

saberemos depois que a confissão obtida não passa de uma pista falsa 

que levará Galt a seu ex-sócio -, com seus jogos de esconde-esconde, 

charadas e enigmas cuja elucidação pode significar continuação da 

vida ou sua perda, a iluminação escura é a sua melhor tradução 

imagética.  

Diferente da iluminação uniforme em chave alta (high
key lighting) que busca expor de forma atraente todas as 
áreas do quadro, o estilo em chave baixa noire opõe 
claro e escuro, escondendo rostos, ambientes, paisagens 
urbanas - e, por extensão, motivações e verdadeiro 
caráter - na sombra e escuridão o que traz conotações 
do misterioso e do desconhecido (PLACE e PETERSON, 
1976, p . 327, tradução nossa). 

31 Envolto nas sombras, cena 01, capítulo 3 do DVD original (Twentieth Century Fox).
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Imagem 77. Sombra ameaçadora, uma constante nos filmes noirs.
Fonte: Envolto nas sombras (DVD da Twentieth Century Fox) 

Imagem 78. Perseguido e perseguidor em silhueta, ambos envolvidos numa trama 
misteriosa.  
Fonte: Envolto nas sombras (DVD da Twentieth Century Fox) 
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Na cena em que Galt, atormentado pela incerteza dos últimos 

acontecimentos, se embriaga em seu escritório, as sombras das garrafas 

projetadas na parede são maiores do que o nosso herói, cujo rosto se 

apresenta quase completamente envolto na sombra, numa verdadeira 

alusão à sua fraqueza pelo refúgio no álcool (Imagens 79 e 80).  

Imagens 79 e 80. O estado da alma do protagonista em tradução imagética no 
primoroso trabalho de iluminação de Joe MacDonald. 
Fonte: Envolto nas sombras (DVD da Twentieth Century Fox) 



LUZ E SOMBRA NO CINEMA NOIR 283

Neste momento Kathleen, entra e Galt lhe dá um ultimato: “Se 

não quiser perder esse olhar inocente, saia enquanto a porta está 

aberta. Ou se envolverá com corruptos, advogados duvidosos, escória 

ou coisa pior. Talvez comigo.” Mesmo no clube noturno onde Galt e 

Kathleen buscam diversão há sempre uma clima de incerteza e medo 

pairando sobre o protagonista que o impede de se entreter. Neste 

sentido, é interessante assinalar que o primeiro plano do interior do 

clube mostra, numa cortina, a sombra agigantada de um pianista de 

chapéu executando seu instrumento (Imagem 81). 

Imagem 81. Fotograma da sombra do pianista. 
Fonte: Envolto nas sombras (DVD da Twentieth Century Fox) 

A partir daí uma série de acontecimentos estranhos o envolvem: 

Galt sofre uma tentativa de homicídio por atropelamento; descobre 

que o “homem de terno branco” não é o Fred Fross da identidade que 

apresentara; vai ao apartamento do ex-sócio Tony Jardine para exigir 

explicações e os dois se enfrentam, Mari chama a polícia e Jardine é 

obrigado a denunciá-lo. No decorrer dos acontecimentos, Galt suspeita 
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de que não é Jardine o seu perseguidor e se angustia: “Sinto que algo 

se aproxima e não sei o que é.” Ele não acredita na confissão do 

“homem de terno branco” e tem consciência de que está em apuros e 

que algo de medonho vai lhe acontecer. Galt não sabe que é Hardy 

Cathcart quem está usando-o para eliminar Tony Jardine, amante de 

sua musa e mulher Mari, e que o “homem de terno branco” está a 

serviço do obsessivo milionário.  

Cathcat trama com o “homem de terno branco” um encontro de 

Tony Jardine e Galt no apartamento deste, mas o objetivo é assassinar 

Jardine e incriminar Galt, afastando Cahtcart de qualquer suspeita. Galt 

é sedado com éter e o “homem de terno branco” elimina Jardine. Ao 

recuperar os sentidos, Galt está com Jardine morto ao seu lado e um 

atiçador manchado de sangue nas mãos. Com a ajuda de Kathleeen, 

esconde o corpo sob a cama para que ambos tenham tempo de 

elucidar a trama e Galt escapar de uma condenação à cadeira 

elétrica. O segundo homicídio do filme é o do “homem de terno 

branco”, que é empurrado do alto de um edifício por Cathcart o qual 

estava sendo pressionado por ele para o pagamento do serviço. A 

morte do suposto perseguidor torna as coisas ainda mais difíceis para 

Galt, que deve agora procurar novas pistas para descobrir quem o 

caça. Ele termina por chegar a Hardy e Mari Chathcart e sua galeria de 

arte. Hardy o ameaça com um revólver mas é atingido por Mari, que 

acabara de descobrir que Jardine havia sido morto a mando do marido 

a quem estava prestes a abandonar.  

Nesses momentos cruciais, o uso da sombra tem papel 

fundamental na produção de uma atmosfera de tensão e medo.  

Quando Galt e Jardine se enfrentam a iluminação é arquitetada para 

que durante toda a cena parte do rosto deles fique sempre sombreada. 

E, escondida no quarto ao lado, Mari se apresenta em duplo com sua 

sombra se delineando na porta (Imagens 82 e 83).  
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Imagens 82 e 83. Rostos sombreados e projeção de sombra como uma constante no 
estilo visual noir.
Fonte: Envolto nas sombras (DVD da Twentieth Century Fox) 

São as sombras de Jardine e Mari se beijando no subsolo da 

Galeria que confirmam a traição dos dois amantes que despertará a ira 

de Hardy Cathcart contra Jardine (Imagem 84).  Por seu turno, o 

assassinato de Jardine, golpeado brutalmente pelo “homem de terno 

branco”, é mostrado através de sombras projetadas no chão, o que 
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potencializa o horror da cena32. Em seguida, a sombra de um ventilador 

que gira projeta uma estranha sombra sobre o rosto do morto.   

Imagem 84. A traição dos amantes figurada em sombras projetadas no chão. 
Fonte: Envolto nas sombras (DVD da Twentieth Century Fox) 

Quando Hardy Cathcart é informado pelo “homem de terno 

branco” que o serviço havia sido executado, o milionário sobe as 

escadas até o quarto da amada e sua sombra antecipa sua presença. 

No edifício Grant, Cathcart encontra o “homem de terno branco” para 

supostamente lhe pagar pelo assassinato de Jardine mas, não 

acreditando que o serviço tenha sido feito, empurra o homem do alto 

arranha-céu.  Os instantes que antecedem a queda são marcados 

pelas diversas projeções de sombras, às vezes com um deles 

apresentando duas sombras simultaneamente (Imagem 85).  

32 Envolto nas sombras, cena 02 capítulo 9 do DVD original (Twentieth Century Fox).
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Imagem 85. Sombra duplicada de um mesmo personagem antes cometer um 
homicídio. Fonte: Envolto nas sombras (DVD da Twentieth Century Fox) 

Outros dois momentos decisivos são o da chegada do tenente 

Reeves ao escritório de Galt para prendê-lo (mais uma vez é sua 

sombra que anuncia sua presença) e quando Cathcart obriga Galt, sob 

a mira de um revólver, a descer as escadas que leva ao cofre da 

Galeria - os dois personagens são representados sombreados (Imagem 

86). E no instante de maior suspense, o rosto de Cathcraft está quase 

que completamente encoberto por uma sombra reforçando seu 

caráter malévolo (Imagem 87).  Ao ser alvejado por Mari, vemos sua 

expressão de horror lado a lado com sua sombra, na parede próxima 

num estilo tipicamente expressionista (Imagem 88). Do alto da escada, 

a ensandecida Mari tem sua imagem duplicada numa sombra e, logo 

em seguida, é ela própria que será envolta numa moldura de sombra33

(Imagem 89). 

33 Envolto nas sombras, cena 03, capítulo 15 do DVD original (Twentieth Century Fox).
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Imagem 86. Envolto nas sombras, de Henry Hathaway, 1946.
Fonte: Envolto nas sombras (DVD da Twentieth Century Fox) 

Imagem 87. Envolto nas sombras, de Henry Hathaway. 
Fonte: Envolto nas sombras (DVD da Twentieth Century Fox) 
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Imagem 88. Envolto nas sombras, de Henry Hathaway. 
Fonte: Envolto nas sombras (DVD da Twentieth Century Fox) 

Imagem 89. Envolto nas sombras, de Henry Hathaway. 
Fonte: Envolto nas sombras (DVD da Twentieth Century Fox) 
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Vimos que A marca da Maldade (1958), de Welles, limita o fim do 

período clássico do cinema noir. No entanto, o declínio na sua 

produção é visível já no final dos anos quarenta.  Os efeitos da Segunda 

Guerra, observam Porfírio, Silver e Ursini (2005), foram muito mais além do 

que a presença de talentos europeus na América. A “ameaça 

vermelha” fez seus estragos em Hollywood com a instauração de um 

clima de paranóia nos estúdios. Muitos roteiristas e diretores, cujos 

nomes estavam na lista negra da Comissão de Atividades 

Antiamericanas do Congresso (HUAC), foram impedidos de exercer suas 

funções.  

A queda na produção de filmes noirs não se deveu somente à 

saída dos grandes estúdios desses artistas. Porfírio aponta dois, entre 

uma conjunção de fatores, que no seu entender levaram ao declínio do 

noir: o primeiro foi a decadência do sistema de estúdio com as leis 

antitrustes contra Hollywood que obrigaram a desvinculação dos 

grandes estúdios da propriedade das salas de exibição, o que afetou 

profundamente a comercialização dos filmes de baixo orçamento (os 

filmes B), aí incluídos os noirs; e o segundo, mais nefasto, foi o advento 

da televisão.  Além desses dois, Mattos (2003) indica como fatores 

fundamentais as transformações econômicas e socioculturais do pós-

guerra. As conquistas trabalhistas (redução da semana de trabalho de 

48 para 40 horas, instituição de férias remuneradas, melhoria de salários, 

facilidades de empréstimos, etc.) foram determinantes na relação da 

classe média e operária com o cinema. Com maior poder de consumo 

e mais tempo para lazer, os americanos também passaram a desfrutar 

de um leque mais abrangente de opções de entretenimento. Para 

atrair o público que passou a freqüentar menos as salas de cinema, 

atraído pelas novas formas de lazer e, também, pelas possibilidades que 

a TV oferecia, o estúdios abandonaram as produções de “série B” em 

preto e branco para se dedicarem aos filmes em cores, em formato 

panorâmico e som estereofônico, em franca expansão naqueles anos.  
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Por sua vez, a televisão absorveu a produção em preto e branco 

noire que, assinala Porfírio, ironicamente, se adequava ao formato 

televisivo. Além de que alguns diretores noirs (a exemplo de Sam Fuller e 

Joe Lewis) conseguiram funções na televisão, que passou a criar séries 

policiais como Dragnet e Naked City de forte apelo popular. Há quem 

apresente outra explicação para essa coincidência irônica. Ao tentar 

justificar o emprego do preto e branco na estética noire, Paul Kerr, 

citado por Vernet (1993, p. 12), defende a tese de que os estúdios 

buscaram se alinhar com as normas técnicas da televisão, canal natural 

para a expansão daquele tipo de produção. Na impossibilidade de 

comprovação dessa tese, Vernet prefere apelar para a longa tradição 

(desde a década de 1910) da “iluminação noire” no cinema 

americano, para explicar a opção por esse tipo de fotografia adotado 

tanto nos filmes góticos quanto nos de detetive, ou com a finalidade 

apenas de imprimir um “maior pathos” às cenas noturnas.”  

Buscamos ao longo deste capítulo, estabelecer a relação entre o 

estilo visual do cinema noir e sua temática. Nos filmes analisados, nos 

detivemos nas cenas onde a fotografia primava por uma iluminação 

que fazia um uso expressivo da oposição sombra e luz, sempre em 

consonância com o conteúdo da ação dramática apresentado. Essas 

imagens foram discutidas sem perder de vista as significações 

imaginárias da sombra e da luz em relação de contraste que discutimos 

nos capítulos anteriores tendo como suporte teórico a antropológica do 

imaginário de Gilbert Durand, tônica da nossa investigação. Procuramos 

também explicitar a estreita relação do cinema noir como o 

expressionismo alemão, mormente no que diz respeito ao estilo visual e 

sua temática de conteúdos mórbidos, nefastos, misteriosos e niilistas. Em 

ambas cinematografias discutimos também a relação desses filmes e as 

sociedades que os produziram, levantando questões como a expressão 

nas imagens de cinema do sentimento e sensibilidade de um povo num 

determinado período histórico.  
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CONCLUSÃO

Ao longo dessa empreitada, procuramos não perder o foco de 

nossa investigação: a luz e as sombras nas imagens do cinema 

(expressionista alemão e do noir americano) e suas significações 

imaginárias. Mas, tratando-se de imaginário, o fato das imagens 

picturais terem na história da arte alimentado parte significativa do 

nosso “museu” imagético e tendo legado à fotografia e ao cinema 

muito da sua simbologia, dedicamos parte de nosso trabalho à análise 

do papel da sombra e da luz, sua representação e significação na 

pintura. Encontramos aí um vasto repertório do imaginário a cerca do 

Bem e do Mal, estreitamente isomorfos da luz e da sombra, sobretudo 

no longo período que vai da Idade Média ao Renascimento quando a 

discussão acerca da representação icônica de Deus foi tema dos 

seguidos Concílios da Igreja Romana e o cerne do embate entre esta e 

a Igreja Luterana. O discurso teológico em torno da simbologia da luz e 

de sua homologia com o sagrado embasou as artes plásticas e orientou 

os artistas da época no que diz respeito à sua representação em 

imagens. O imaginário encontra nas mitologias, na história, nas artes 

plásticas, nos textos sagrados, na literatura, entre outros, fonte 

inesgotável de imagens formadoras do “capital pensado do homo

sapiens” conforme tem sido enfatizado por Durand.  

No século XIX a fotografia, e posteriormente o cinema, irrigará 

esse imaginário, por isso encetamos nossa investigação com uma breve 

abordagem de algumas imagens fotográficas antes de adentrarmos na 

análise dos filmes, cuja escolha se deu baseada no uso expressivo da 

sombra e da luz com as significações imaginárias do Bem e do Mal 

encontradas na arquetipologia de Durand e apresentada em As

estruturas antropológicas do imaginário, teoria que fundamentou toda 
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a nossa abordagem. Essa obra de Durand, publicada nos anos 60, tem 

concorrido inegavelmente para a sedimentação dos estudos sobre o 

imaginário, historicamente mal vistos pela ciência positivista, 

colocando-os num status diferente daquele que gozava no início do 

século passado.  

Nossa mirada buscou constatar nas imagens do cinema 

expressionista alemão e noir americano momentos onde o contraste 

entre a luz e as sombras encerrava uma simbologia do embate entre o 

Bem e o Mal; o Mal aqui no sentido da inexorabilidade do tempo e as 

várias modalidades de morte (biológica, social, afetiva, fisiológica, etc.). 

Esses dois momentos da cinematografia mundial, fortemente marcados 

pelo sofisticado estilo visual, se prestaram aos nossos propósitos, pois 

verificamos que, de um modo geral, o conjunto de filmes elencados 

como expressionistas e noirs trabalhou a iluminação de suas cenas com 

significações em estreita associação com as estruturas e esquemas 

classificados por Durand, onde uma constelação de símbolos isomorfos 

do dia (luz) e da noite (sombra), da ascensão e da queda, da vida e da 

morte, tem sua tradução imagética na narrativa desses filmes.  Isso 

porque, embora indivíduos e grupos sociais de culturas e contextos 

históricos os mais diversos contemplem todos os regimes da imagem, 

terminam por privilegiar um deles. Assim, faz notar Strongoli (2005, p. 

164), atualizam “determinados gêneros, estilos ou focos temáticos, para 

assinalar a aspiração ou a saturação de um determinado modus 

vivendi para vencer a angústia do Mal”. 

Neste sentido, trabalhamos os símbolos teriomórficos (relativos ao 

imaginário bestiário), os símbolos nictomórficos (da noite, da sombra) e 

os catamórficos (relativos à queda, ao tempo e à morte) nas imagens 

animadas do cinema, cujas significações imaginárias estão em estreita 

homologia com a referida constelação simbólica. São símbolos vividos 

negativamente pelo Regime Diurno da Imagem e com forte 

repercussão na psique humana na contemporaneidade. A luz, isomorfa 

dos esquemas ascensionais e diairéticos, e a sombra, com a 
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significação negativa que o Regime Diurno lhe empresta, foram 

expressivamente trabalhadas pelo cinema alemão e americano em 

questão, cuja amostragem apresentada e analisada nesta 

investigação, acreditamos, contemplou o enfoque pretendido.  

Selecionamos filmes que, consideramos apresentar na sua arquitetura 

de iluminação uma combinação expressiva de luz e sombra em 

consonância com sua temática funesta, narrativa que encerra 

elementos da constelação simbólica agrupada nos regimes 

estruturados por Durand.  

A inclusão de Fritz Lang para exemplificar a propalada ligação 

entre o cinema expressionista alemão e o noir americano nos pareceu 

pertinente apesar da divergência, entre alguns pesquisadores, sobre a 

existência da influência direta do primeiro sobre o segundo. No nosso 

entender, essa influência foi marcante através do estilo visual e de sua 

temática mórbida e niilista, tendo se dado, não só pelo impacto que as 

imagens do cinema expressionista provocaram no mundo inteiro, como 

também pela presença de diretores, autores e técnicos do cinema 

alemão nos Estados Unidos a partir do final dos anos 20. 

Ao cruzar as imagens do cinema com as teorias do imaginário - 

tarefa já encetada por diversos autores, entre os quais destacamos 

Edgar Morin - tivemos a certeza da fecundidade do tema: cinema e 

psiquismo são dois grandes produtores de imagens.  O expressionismo 

alemão, sobretudo, soube trabalhar imagens impregnadas de 

subjetividade e magia, fazendo-as repercutir no imaginário do 

espectador porque seus realizadores criaram de forma brilhante 

imagens arquetípicas do espírito humano. Acreditamos, ao término 

desse percurso que nos propusemos a perfazer, ter acrescentado um 

pouco de luz aos estudos do imaginário e das imagens do cinema. Ao 

relacionar esses dois campos do saber, esperamos contribuir para o 

estímulo de futuros estudos nesses territórios, fontes inesgotáveis de 

questionamentos e investigações. 
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FICHA TÉCNICA E SINOPSE1

Capítulo 2: Luz e sombra como experiência estética no cinema 
expressionista alemão 

Fausto (Faust), 1926, Alemanha, 116 min. Direção: Friedrich Wilhelm Murnau. Roteiro: 
Hans Kyser, baseado na peça de Johann Wolfgang von Goethe.  Direção de arte: 
Robert Herlth e Walter Röhrig. Fotografia: Karl Hoffmann. Elenco: Emil Jannings, Camilla 
Horn e Wilhelm Dieterle. 

Os quatro cavaleiros do Apocalipse cruzam os céus. Um anjo branco e 

reluzente trava um embate verbal com o Demônio pela disputa da Terra. O anjo 

aponta para a Terra onde um velho alquimista (Fausto) fala para os seus discípulos das 

maravilhas do Céu e da Terra e da liberdade do homem de poder escolher entre o 

Bem e o Mal. O Diabo propõe uma aposta que é aceita pelo Anjo: Ele herderá a Terra 

se conseguir a alma de Fausto antes de Deus. Numa cidade medieval, a população 

se diverte numa feira de atrações e números circenses. O Diabo observa do alto 

cobrindo a cidade com seu manto negro. De repente, uma nuvem de enxofre cobre 

a cidade e o contorcionista tomba morto no palco provocando pânico na multidão: 

“A peste!, A peste!” Dias depois, a morte devasta a cidade. Cadáveres são 

transportados pelas ruas numa atmosfera sinistra. Em casa, Fausto ora dia e noite 

pedindo a Deus para encontrar uma fórmula contra a peste. Uma jovem se joga a 

seus pés pedindo socorro para a mãe que está agonizando. Fausto medica a 

enferma, mas ela logo morre. O medo toma conta da população: um padre prega 

para um grupo jejum, penitência e orações e fé para vencer a morte. Um grupo 

festivo passa dançando e cantando a vida. O pregador pede respeito pela morte. 

Uma mulher retruca que eles ainda vivem e amam. De repente o pregador vê o 

Demônio (Mefisto) e cai morto; todos correm desesperados gritando “a praga!, a 

praga!” e Fausto chega para socorrê-lo mas é tarde demais. As pessoas pedem ajuda 

ao alquimista.  

Em casa, num acesso de cólera, Fausto joga livros ao fogo, entre eles a Bíblia. 

De repente, um livro lhe chama a atenção. Nele se lê: “Se você adorar o senhor das 

trevas, chame-o e ele lhe dará o poder e a glória do mundo. Então vá a uma 

encruzilhada e o chame três vezes”. Em noite de Lua cheia, Fausto invoca o demônio 

e Mefisto aparece. Fausto foge, mas aonde quer que vá Mefisto lhe aparece, inclusive 

na sua casa: “Você me chamou. Aqui estou”. Homens encapuzado recolhem os 

1 As informações apresentadas na ficha técnica dos filmes analisados foram retiradas das capas e encartes 
dos dvds e da obra de Eisner (1985) e Mattos (2001). 
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cadáveres nas ruas. Mefisto propõe a Fausto o poder de ajudar as pessoas e Fausto 

assina, com seu próprio sangue, um pacto por um dia. Ele agora consegue curar os 

moribundos e as pessoas acreditam num milagre e mais gente vai lhe pedir socorro. 

Ao atender uma jovem com a peste, Fausto não consegue tocá-la por causa do 

crucifixo sobre seu corpo. Os presentes compreendem que ele está possuído pelo 

Diabo e incitam seu apedrejamento. Fausto se refugia em casa e tenta ingerir veneno 

quando Mefisto impede o suicídio lembrando o pacto. Mefisto lhe seduz com 

possibilidade de um retorno à juventude. Num passe de mágica Fausto rejuvenesce. 

Mefisto, por sua vez, surge remoçado e desperta o novo Fausto. Por um momento, ele 

proporciona a Fausto a imagem fulgurante de uma bela mulher nua. Fausto eufórico 

pede que o leve até a ela. Os dois partem num manto voador sobrevoando a Terra. 

No caminho, uma visão aterradora de imensos pássaros negros. Finalmente chegam 

ao casamento da Condessa de Parma, “a mulher mais bela da Itália”. Mefisto faz 

surgir um cortejo de escravos e bailarinos e Fausto surge como um príncipe hindu. 

Todos os presentes são postos em letargia e Fausto pode tomar a condessa nos braços 

e levá-la ao leito nupcial. A ampulheta de Mefisto continua marcando o tempo. 

Mefisto faz o cortejo desaparecer. O noivo desperta e com a espada ataca Mefisto 

que finge cair morto. Sua imagem dupla, morto no chão e em pé debochando do 

rapaz, assusta os convidados que fogem. No quarto da Condessa, Mefisto atrapalha o 

idílio amoroso dos dois lembrando que em um dia o pacto estará terminado e que 

tudo voltará a ser como antes. Fausto se recusa a ver sua imagem de velho e pede a 

Mefisto que lhe deixe a juventude. Finalmente fazem um pacto para toda a 

eternidade. Fausto volta aos braços da condessa sob o olhar voyeur de Mefisto.  

Insatisfeito ainda com todos os prazeres que o pacto tem lhe proporcionado, 

Fausto descobre que sente falta do lar e Mefisto lhe satisfaz o desejo fazendo-o chegar 

à sua cidade na festa de Páscoa. A população em cortejo dirige-se à igreja. Entre ela, 

uma bela jovem (Gretchen) por quem Fausto se enamora. Os cânticos religiosos 

perturbam Mefisto. Na casa de Gretchen, a mãe recebe feliz o filho Valetim que 

chega para as férias. Terminada a missa, Fausto tenta abordar a jovem mas ela foge. 

Mefisto deixa uma corrente de ouro na casa da jovem com o poder de mantê-la sob 

o seu domínio. Gretchen toma o presente como se fora de Fausto e se mostra 

visivelmente perturbada. Ela vai à casa da Tia Marthe lhe mostrar a jóia achada na 

gaveta. Fausto observa, apaixonado, Gretchen brincar com crianças no jardim 

enquanto Mefisto visita Tia Marthe, uma vendedora fogosa de elixires do amor, e lhe 

entrega um cordão que diz ter sido enviado pelo tio dela da Lombardia. Os dois vivem 

momentos divertidos. Fausto e Gretchen se entendem e terminam nos braços um do 

outro.   
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À noite, Fausto visita Gretchen às escondidas. Valentim joga numa taberna e 

Mefisto o provoca dizendo que tem um homem no quarto da irmã. A mãe descobre, 

tem um ataque e morre. Chegando em casa Valentim luta contra Fausto. Mefisto o 

mata, para fazer Fausto acreditar que foi ele próprio o autor do crime, incitando-o a 

fugir e começa a chamá-lo de assassino para acordar a gente da rua. Gretchen 

abraça o irmão ainda com vida, mas ele a rechaça chamando-a de prostituta. No 

velório da mãe e do irmão, não é permitido a Gretchen entrar na igreja. Ela é alvo do 

desprezo das pessoas. A culpa a corrói. Gretchen vaga pelo mundo sob um inverno 

rigoroso carregando o filho do seu amor com Fausto, pedindo às pessoas piedade 

para salvá-lo do frio. O filho morre e Gretchen é acusada de assassinato. Ela grita pelo 

socorro de Fausto que, bem longe dali, a escuta. Gretchen é condenada à fogueira. 

Fausto pede a Mefisto que a salve senão quebrará o pacto. Tarde demais. Fausto 

assiste a tudo se amaldiçoando por ter desejado a juventude. Ele corre em direção a 

Gretchen mas Mefisto lhe tira a juventude. A pira fúnebre já está acesa quando Fausto 

abraça a amada. Ela reconhece na fisionomia do velho homem o rosto do jovem 

amado e os dois se beijam. O fogo a consome.  O anjo aparece e expulsa Mefisto 

exclamando a palavra amor.  

Nosferatu, uma sinfonia de horror (Nosferatu), 1922, Alemanha, 81 min. Direção:
Friedrich Wilhelm Murnau. Roteiro: Henrik Galeen, baseado no romance Drácula, de 
Bram Stoker.  Direção de arte: Albin Grau. Fotografia: Fritz Arno Wagner. Elenco: Max 
Schreck, Gustav von Wangenheim, Alexander Granach, Greta Schroeder. 

A ação se passa em 1838 na cidade de Bremen. Hutter e sua bela esposa Ellen 

levam uma vida tranqüila de recém-casados. Ela borda e ele colhe flores para ela que 

o abraça enternecida. Hutter trabalha para Knock, o agente imobiliário oficial da 

cidade aonde corriam “rumores sobre ele”. No escritório, Knock, um homem de 

aparência funesta, lê uma correspondência e informa a Hutter que o Conde Orlock, 

da Transilvânia, pretende adquirir uma casa deserta e agradável na cidade. Knock 

estimula o jovem auxiliar a viajar para realizar a transação, sugerindo inclusive que 

Hutter ofereça a casa em frente à sua. Hutter  corre para contar à esposa, ironizando, 

que viajará para “o país dos ladrões e fantasmas”, deixando Ellen apreensiva. Ele 

prepara a bagagem, despede-se da mulher e parte para a Costa do Mar Báltico.  

Depois de um longo percurso de carruagem, Hutter se hospeda numa 

estalagem à beira da estrada e deixa atônitos os moradores da região que o 

advertem da maldição do local que ele pretende visitar. À noite, os animais se agitam 

deixando os moradores apavorados. Hutter folheia um livro sobre vampiros e se 

entedia. No dia seguinte, continua sua jornada e apressa os cocheiros. Em certo ponto 

da estrada, entretanto, eles param e se recusam a prosseguir porque “do outro lado é 
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a terra do terror”. Hutter debocha e segue a pé. Uma carruagem semelhante a um 

carro funerário, conduzida por um estranho cocheiro, leva-o até o castelo do Conde 

Orlock e, após deixá-lo, parte acelerada. O imenso portão de entrada abre-se sozinho 

e o Conde, uma figura esquálida, lhe aguarda no interior do castelo. Enquanto Hutter 

janta, o conde analisa a proposta da casa que pretende comprar. O relógio bate 

meia-noite assustando o hóspede, que se fere acidentalmente ao cortar o pão. O 

sangue no dedo de Hutter excita o Conde que tenta sugá-lo, aterrorizando o jovem 

corretor. O Conde sugere a Hutter conversarem um pouco pois o amanhecer está 

longe e ele, Orlock, terá todo o dia para dormir.  

Ao amanhecer, Hutter desperta na poltrona onde passara a noite. Ele se serve 

do farto café da manhã servido na mesa à sua frente, mas o castelo parece deserto. 

Hutter aproveita para explorar o lugar por conta própria e escrever uma carta a Ellen 

onde fala dos dois furos assimétricos no seu pescoço atribuindo-os aos mosquitos do 

lugar. Um mensageiro passa e ele entrega a correspondência. É noite novamente: 

Orlock e Hutter negociam a casa e, ao ver uma foto de Ellen na bagagem de Hutter, 

se mostra muito interessado na jovem, elogiando seu “belo pescoço”. Decide 

imediatamente pela compra da casa em frente à do corretor. No quarto, Hutter lê um 

trechos de um livro sobre os ataques de Nosferatu.  À meia-noite, o rapaz sofre 

aterrorizado o segundo ataque do vampiro. No mesmo instante, Ellen levanta-se 

sonâmbula como se pressentisse o fato e é socorrida pelo cunhado. Um médico é 

chamado e ao examiná-la credita os transes a uma doença desconhecida.  

Na manhã seguinte, Hutter se levanta e vai investigar os horrores da noite 

passada. No porão do castelo encontra um sarcófago e nele descobre atônito o 

Conde Orlock que dorme. Hutter improvisa uma corda com lençóis e foge. O 

sarcófago do Conde/Nosferatu é transportado por um barqueiro pelo rio abaixo sem 

que ele saiba do conteúdo do carregamento. Hutter é medicado no hospital de uma 

cidade com sintomas de febre e delírios. O Caixão de Nosferatu está agora no porão 

de um barco. Hutter se apressa para chegar em casa e deve percorrer um longo 

caminho até lá. O agente imobiliário Knock encontra-se internado num manicômio. 

Ele furta um recorte de jornal do carcereiro onde se lê que uma praga epidêmica 

atacou os portos da Transilvânia com mortes em massa. A nota o deixa excitado. No 

navio, o comandante é informado de que um marinheiro está doente e delirando. O 

capitão e seu auxiliar imediato jogam ao mar o corpo do último marinheiro devastado 

pela peste. Um deles decide ir até o porão e abrir a machadadas um dos caixões e 

dele escapam ratos infestando o navio. O marinheiro se depara com a figura 

horrenda de Nosferatu e foge apavorado do vampiro que o persegue. O capitão que 

espera no convés se amarra ao leme. O navio passa a ter agora o vampiro como seu 

novo capitão. Enquanto isso, Ellen vive momentos de transe como se recebesse um 
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chamado. O corretor se agita em sua cela recebendo emanações do vampiro: “O 

Mestre está perto!”. O navio adentra solene ao porto da cidade. Knock imobiliza o 

carcereiro e foge. Nosferatu sai do navio com seu sarcófago embaixo do braço e 

caminha em direção à sua nova casa. Os ratos infestam o navio.  

Finalmente, Hutter chega em casa e acalma Ellen. No porto, autoridades 

investigam o navio e descobrem que não há uma só alma viva a bordo e retiram o 

corpo do capitão. Na capitania, eles lêem o livro de registros encontrado na cabine 

do capitão, onde é mencionada a existência, embaixo do convés, de um passageiro 

desconhecido e da praga que dizimou diversos tripulantes. Eles concluem que a peste 

chegou à cidade e um dos presentes ordena que todos vão para as suas casas e 

fechem portas e janelas. As ruas ficam desertas. Um pregoeiro anuncia o decreto do 

Prefeito que determina a permanência dos enfermos em casa até segunda ordem, 

para evitar que a peste se alastre. Um funcionário assinala com uma cruz a porta das 

casas onde há mortos. Homens carregam féretros pelas ruas. Contrariando um pedido 

de Hutter, Ellen lê o livro sobre Nosferatu, quando é surpreendida pelo marido. Ellen, e 

depois Hutter, se desesperam ao reconhecer no vizinho de frente a figura do vampiro. 

Numa outra residência, uma mulher entra em pânico. O marido promete buscar 

socorro. Ninguém sabe mais quem realmente está ou não doente. Ellen observa da 

janela um cortejo fúnebre de vários mortos e volta à leitura do livro proibido.  

Na rua, um grupo comenta que a peste foi trazida por Knock e que ele 

estrangulou um guarda. Uma multidão enfurecida passa a persegui-lo mas o velho 

escapa. Em casa Ellen borda uma mensagem de amor para Hutter, no entanto 

alguma coisa a incomoda. Do outro lado da rua, Nosferatu está à espreita. Ellen 

acorda fortemente atraída pelo poder magnético do vampiro e chama Hutter que 

dorme no sofá. Ela lhe suplica a presença de um médico e o marido se apressa a 

providenciar. O vampiro aproveita a oportunidade e vai até o quarto de Ellen e a 

ataca sugando seu sangue. Knock é capturado e na prisão grita pelo seu Mestre. O 

dia amanhece e os primeiros raios do Sol desintegram o vampiro. Ellen desperta para 

dar o último suspiro. Hutter chora a morte da amada. 

O gabinete do Dr. Caligari (Das kabinett des Dr. Caligari), 1919, Alemanha, 52 min. 
Direção: Robert Wiene. Direção de arte: Hermann Warm, Walter Heiman e Walter 
Röhrig. Fotografia: Willy Hameister. Elenco: Werner Krauss, Conrad Veidt e Lil Dagover. 

Num asilo, dois homens conversam. Um deles conta sobre espíritos que o 

afastaram da família. O outro aponta uma moça que passa feito sonâmbula e diz que 

é sua noiva e que viveram em Holstenwall, sua cidade natal, uma estranha história que 

ele passa a contar. Numa feira itinerante que acabara de chegar à cidade, com 

“Maravilhas mil! Milagres! Prodígios! Espetáculos inéditos!”. Francis (o narrador) e seu 
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amigo Allan vão à feira em busca de entretenimento. Um homem procura o escrivão 

da cidade para solicitar autorização que o permitirá exibir. É um misterioso monge (o 

Dr. Caligari) cuja atração é Cesare, um sonâmbulo que está dormindo há 25 anos e 

poderá acordar ao seu comando. O escrivão está de mau humor e trata o monge 

com grosseria. Na feira, as pessoas se agitam em busca de diversão.  

No dia seguinte, o escrivão é encontrado morto, dando início ao primeiro de 

uma série de assassinatos. Francis e Allan se divertem na feira e vão ao gabinete do dr. 

Caligari onde ele apresenta Cesare que tem o dom de prever o futuro das pessoas. 

Allan pergunta ao sonâmbulo por quanto tempo ainda viverá e Cesare vaticina que o 

rapaz morrerá ao anoitecer. Allan se desespera. Um cartaz anuncia recompensa pela 

captura do assassino do escrivão. No caminho de casa Francis e Allan encontram a 

bela Jane com quem trocam gentilezas e novamente sozinhos falam do amor que 

nutrem por ela. À noite, Allan é assassinado e no dia seguinte, a governanta comunica 

a Francis que o amigo foi encontrado sem vida. Francis lembra da profecia do 

sonâmbulo e corre à polícia para denunciar o assassinato do amigo e, em seguida 

para contar à Jane o ocorrido. Ao Dr. Olsen, pai de Jane, conta que suspeita do 

sonâmbulo e escuta a promessa de uma investigação. Com a noite todos são 

suspeitos e a paranóia se instala.  

No gabinete, Caligari alimenta Cesare, mas é interrompido com a chegada de 

Francis e Dr. Olsen que passam a examinar o sonâmbulo.  Na delegacia um homem é 

interrogado e preso como o assassino em série e a notícia chega ao gabinete, 

suspendendo a investigação. Em casa, Jane está preocupada com a longa ausência 

do pai. Dr. Olsen se encontra na delegacia com Francis, onde o preso assume a 

tentativa de assassinato de uma velha senhora, mas nega os outros crimes. Jane vai à 

feira à procura do pai. Caligari a convida a entrar e esperar por ele. Ela aceita e 

conhece Cesare que a olha com curiosidade. Depois do funeral, Francis vai às 

escondidas ao gabinete e pela janela vê Caligari e Cesare.  É noite novamente e 

Cesare ataca mais uma vítima. Ele entra no quarto de Jane prestes a apunhalá-la, 

mas desiste e a seqüestra. Perseguido pelas ruas da cidade, a abandona.   

Quando volta a si, em casa, na presença de Francis e do pai, a jovem grita o 

nome de Cesare. Francis assegura que observara Cesare horas a fio no gabinete. 

Francis vai à delegacia para confirmar se o suspeito ainda continua preso. Então, 

acompanhado dos policiais, vai ao gabinete do Dr. Caligari onde entram à força e 

num caixão encontram um manequim de Cesare. Caligari foge e Francis o persegue 

até um manicômio (o do início da história). Ele quer saber se lá existe um paciente 

com o nome Caligari, mas o médicos o levam ao Diretor da casa, “o único a poder 

informar sobre a identidade dos pacientes”. Lá, descobre atônito, que o diretor é o 

próprio Caligari e foge em pânico. Francis relata para os médicos o acontecido e 
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enquanto Caligari dorme eles vasculham seus livros à procura de evidências. Num 

deles encontram a história do sonâmbulo no Norte da Itália em 1093, que sob o 

comando do monge cometia assassinatos em série. Para espanto deles, uma caderno 

de história de casos e anotações de Caligari revela a internação de um sonâmbulo no 

asilo e da intenção do médico de pesquisar sobre a possibilidade de manipular 

sonâmbulos e de se tornar ele mesmo um Caligari. Eles são interrompidos por um 

funcionário que informa sobre um “dorminhoco” encontrado morto na ravina e se 

dirigem ao local, apanham o corpo e o levam ao diretor do asilo. Caligari tem uma 

profunda crise nervosa e é dominado pelos médicos com uma camisa-de-força e 

passa a ser mais um interno do lugar. Voltamos ao início com os dois internos: um deles 

é Francis que termina de relatar a história, num pátio cheio de loucos, onde estão 

Cesare e Jane, que acredita ser uma princesa.  

O Golem (Der Golem), 1920, Alemanha, 68 min. Direção Paul Wegener e Carl Boese. 
Direção de arte: Hans Poelzig. Fotografia: Karl Freund. Elenco: Paul Wegener , Albert 
Steinrück e Lyda Salmonova. 

No seu observatório, no alto de uma torre, o Grande Rabino Loew lê nas 

estrelas os infortúnios que ameaçam os judeus e comunica para o assistente e sua filha 

Miriam que precisa falar urgente com Jehuda dos perigos que ameçam seu povo. O 

rabino e o assistente vão até o gabinete de Jehuda e pedem que ele reúna todos os 

anciões da comunidade para fazerem orações. Seu conselho é atendido e todos vão 

à sinagoga orar.  No palácio, o imperador assina e manda divulgar decreto que 

condena os judeus a deixarem o gueto até o final do mês por praticarem “artes 

mágicas”. O Conde Florian recebe a missão de afixar o edital no gueto. O rabino 

Loew estuda nos livros uma solução e conclui que é hora de trazer o Golem à vida 

para salvar o povo judeu. O Conde Florian chega ao gueto que se agita com sua 

passagem. Loew dá início à escultura do Golem, o gigante de barro. Um rabino pede 

ao Conde para se encontrar com o Rabino Loew, considerado um pai para toda a 

comunidade. O Rabino conta orgulhoso para o Conde que foi ele quem outrora 

desenhou o mapa astral do Imperador, avisando-lhe de perigos. Por conta disso 

suplica ao conde uma audiência com o Soberano. Miriam entra na sala para servir 

vinho ao convidado e os dois trocam olhares e gestos afetuosos. O Rabino termina a 

escultura e chama seu assistente para, em segredo, relatar o feito.  

Dias depois o Conde Florian volta com a resposta do pedido de Loew, mas 

antes tem um encontro amoroso com Miriam. Eles são flagrados por um rabino que 

depois dá uma forte repreensão. Na mensagem, o imperador convida Lowe para o 

festival das Flores em seu palácio para “diverti-los mais uma vez com suas artes 

mágicas”. No laboratório do Rabino, tem início o ritual que dará vida ao Golem, mito 
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de uma lenda semita, para proteger a sua gente. Desajeitado, o grande homem de 

barro é alvo de curiosidade no gueto em sua primeira aparição. Noutro dia, 

acompanhado do gigante, o Rabino Loew vai ao encontro do Imperador para 

solicitar a revogação da lei de banimento. Enquanto isso, Miriam recebe uma 

mensagem do conde Florian para um encontro secreto na ausência do seu pai. No 

“festival das rosas” no palácio imperial, o rabino apresenta o Golem como sua 

“criatura” que é recebido com espanto e curiosidade. O imperador pergunta a Loew 

que “milagres” ele tem para o momento e ele responde que mostrará a história do 

povo judeu; no entanto, adverte que os presentes serão punidos caso não dêem a 

devida atenção. Como magia, o Rabino faz aparecer imagens do êxodo à 

semelhança de uma tela de cinema. A “sessão” é motivo de escárnio, o que leva o 

judeu a provocar o desmoronamento do lugar. Sem saída, o Monarca e seus convivas 

suplicam perdão como condição para salvar o povo judeu. Loew ordena ao Golem 

que contenha o desmoronamento.  

Revogado o decreto, eles voltam ao gueto e o som de uma trombeta anuncia 

a boa nova. A multidão se regozija nas ruas. Loew descobre que o Golem tem 

vontade própria mas que pode ser imobilizado quando a estrela em seu peito é 

retirada. Enquanto isso, o Conde Florian e Miriam são surpreendidos com a chegada 

do pai e ele se prepara para fugir. Loew pesquisa mais sobre o mito do Golem e fica 

sabendo que quando Urano entrar na casa dos planetas, Astaroth vai querer de volta 

a sua criatura que destruirá seu Mestre e a todos que encontrar. Loew prepara-se para 

destruir o Golem quando seu assistente chega à sala para dizer que todos os esperam 

na sinagoga para a reunião de agradecimento. A multidão o saúda nas ruas. O 

assistente de Loew corre para contar a notícia a Miriam e, enciumado, ao perceber a 

presença de Florian em seu quarto, desperta o Golem para afugentar o intruso. O 

gigante o persegue até o alto da torre e o mata. Em seguida, toma Miriam nos braços 

e tenta beijá-la. O assistente tenta dominá-lo mas perde o controle sobre o Golem que 

semeia a destruição no gueto e foge carregando Miriam desacordada e a deixa num 

lugar ermo onde é encontrada pelo pai, o Grande Lowe. As preces do Rabino são 

atendidas e a destruição tem fim. A multidão nas ruas demonstra sua gratidão. O 

assistente e Miriam se reconciliam. O Golem se enternece com uma menina e a toma 

nos braços; ironicamente ela retira a estrela do seu peito. Agora, inofensivo, o Golem é 

brinquedo para a criançada.

A última gargalhada (Der letzte mann), 1924, Alemanha, 91 min. Direção: Friedrich

Wilhelm Murnau. Roteiro: Carl Mayer.  Direção de arte: Robert Herlth e Walter Röhrig. 

Fotografia: Karl Freund. Elenco: Emil Jannings, Maly Delschaft, George John, Emilie Kurz. 
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No luxuoso Hotel Atlantic numa metrópole alemã, um velho empregado se 

esmera em atender sua clientela. Numa noite chuvosa, com um largo guarda-chuva, 

ele protege os hóspedes e carrega suas bagagens até a recepção do Hotel. Ele 

parece se orgulhar do uniforme pomposo que tem usado ao longo dos anos. No 

entanto, o corpo avantajado e cansado já não responde com a agilidade de outrora. 

Terminado o expediente, abatido pelo duro dia de trabalho, o velho volta ao prédio 

onde mora e mantém boa relação com a vizinhança que o cumprimenta com 

respeito e admiração pelo que sua função no hotel representa. No dia seguinte, antes 

de voltar ao trabalho, ele observa a filha (nenhum personagem é nomeado) que 

prepara um bolo no qual escreve com glacê “para os convidados do casamento”.  O 

velho se enternece ao ver o vestido de noiva. No dia seguinte, a vizinhança se agita 

para mais um dia de labor e pros preparativos da festa do casamento. Chegando ao 

hotel, se surpreende com um novo recepcionista que caminha altivo em contraste 

com o seu velho corpo arqueado. Lá, recebe uma carta que informa: “Em 

consideração ao longo tempo de serviço conosco, nós conseguimos uma nova 

posição para você substituindo o nosso antigo empregado, então a partir de hoje 

você faz o serviço dele.” O velho lê e relê o comunicado, cada vez mais deprimido. 

Insiste com o gerente que permanece insensível ao seu apelo.  Para demonstrar que 

ainda pode exercer a função, tenta levantar um baú à sua frente, mas termina se 

desequilibrando e espalhando pelo chão o seu conteúdo. O gerente o encaminha 

para a nova função.  

Rebaixado à tarefa de manutenção e atendimento no toalete masculino, o 

velho porteiro inicia sua descida ao inferno existencial. A queda moral se materializa 

na sua postura física e na fisionomia sofrida pela humilhação. Seu uniforme negro de 

botões metálicos reluzentes e símbolo do status que o posto lhe conferia, é retirado 

quase à força. Ele o observa, incrédulo, como se fosse pela última vez.  A partir daí, ele 

tentará omitir sua nova condição para a mulher e a filha e, sobretudo, para a 

vizinhança, roubando o uniforme todas as noites para vesti-lo sempre que retorna ao 

lar, fingindo para todos que ainda é o altivo porteiro do Hotel Atlantic. Na primeira vez 

é quase surpreendido pelo segurança. E ao sair, volta-se para o imponente Hotel e seu 

desespero é materializado na imagem do prédio se desmoronando sobre ele que foge 

aflito.  

Em casa, encontra os vizinhos festejando o casamento da filha e finge que 

nada acontecera. Sua embriaguez é traduzida em imagens distorcidas e múltiplas das 

coisas e pessoas ao redor. Sonha com o antigo posto no Hotel onde vários 

empregados tentam erguer um baú grande e pesado e não conseguem. E ele, como 

num passe de mágica, levanta a bagagem com uma só mão, deixando todos 

boquiabertos. No dia seguinte, a vizinhança se ocupa dos seus afazeres. O velho 
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desperta ainda vendo seu entorno em imagens alteradas. Ele veste cuidadosamente 

o uniforme ajudado pela mulher que se esmera em aprontá-lo. Sai, como de hábito, 

cumprimentando a todos, mas está visivelmente embriagado chamando a atenção 

por onde passa. Ao chegar próximo ao Hotel, se apavora ao perceber que não pode 

entrar com o uniforme roubado e se dirige ao porta-volumes de uma estação de trem 

próxima para guardá-lo. O relógio da estação o lembra que está atrasado e o velho 

se apressa. Adentra sorrateiramente o Hotel e se dirige ao toalete onde veste seu novo 

uniforme: uma simples bata branca. Enquanto o farto e sofisticado bufê do restaurante 

é mostrado, vemos sua mulher orgulhosa se dirigindo ao Hotel para lhe fazer uma 

surpresa levando uma marmita simplória. Ao chegar à calçada, ela confunde o novo 

empregado com seu marido mas é encaminhada ao interior do Hotel para encontrá-

lo. Ao abrir a porta do toalete, fica horrorizada com o que vê e foge. O velho se 

mostra cada vez mais deprimido, sem conseguir se concentrar mais no trabalho.  A 

mulher chega à casa esbaforida e aos gritos para contar à filha o que havia visto. 

Uma vizinha bisbilhota à porta escutando a conversa e sai espalhando a notícia. A 

excitação é geral.  

O velho repete o ritual de pegar o uniforme na estação e vesti-lo, mas desta 

vez procura entrar em casa às escondidas, mas a vizinhança está à espreita e pronta 

para um esperado momento de escárnio. A mulher se mostra impassível, mas a filha 

chora desesperada. São altas horas e o velho volta envergonhado ao Hotel para 

devolver o uniforme roubado, e é surpreendido pelo segurança, que lhe presta 

solidariedade. A legenda nos informa: “Aqui a nossa história deveria realmente 

terminar, mas na vida atual do nosso velho homem haveria pouco mais a visualizar 

além da morte. O autor teve pena dele e providenciou um epílogo totalmente 

improvável”. Vemos então um grupo que se diverte às gargalhadas no hall do Hotel 

lendo num jornal a seguinte manchete: “Uma seqüela romântica na morte de um 

milionário. Uma herança sensacional ficará na memória. O sr. A. G. Money, o famoso 

bacharel milionário, morreu subitamente há alguns dias atrás enquanto lavava suas 

mãos no lavatório do Hotel Atlantic. Seu testamento declara que a pessoa que o tiver 

nos braços na hora de sua morte deverá herdar toda sua fortuna. O sortudo 

beneficiado é o ajudante de toalete que trabalha no térreo do Atlantic Hotel”. Vemos 

então o velho homem, agora novo rico, refestelando-se no restaurante do Atlantic, 

brincando com diversos garçons que o servem, recebendo um velho amigo. O 

gerente reprova os maus modos do convidado, mas os hóspedes parecem se divertir 

com a cena. Agora é ele quem é atendido no toalete e agradece ao velho senhor 

com uma generosa gorjeta e um dos seus charutos. Na saída do Hotel distribui moedas 

com os recepcionistas. Ao ser abordado por um mendigo, o convida a subir no coche, 
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onde já se encontra instalado com o velho amigo, e partem sob olhar da pequena 

multidão admirada. 

A morte cansada (Der müde tod) 1921, Alemanha, 91 min. Direção: Fritz Lang. Roteiro: 
Carl Mayer.  Direção de arte: Robert Herlth e Walter Röhrig e Hermann Warm. 
Fotografia: Fritz Arno Wagner e Erich Nietzschmann. Elenco: Bernhard Goetzke, Lil 
Dagover, Wlater Janssen, Rudolf Klein-Rogge. 

Árvores se agitam ao vento. Do chão brota uma fumaça, como um gêiser, e 

dela surge uma figura alta de chapéu e capa negra, a Morte. Uma carruagem cruza 

uma ponte e no seu interior dois jovens apaixonados. A entrada da estranho criatura 

no coche assusta os dois enamorados. Seus passageiros são transportados para uma 

pequena cidade perdida no passado. Um flashback mostra o viajante misterioso na 

cidade à procura de adquirir uma terra anexa ao cemitério para plantar um jardim, 

pois já viajou muito e está cansado. O Conselho Municipal havia reservado o terreno 

para a uma futura ampliação do cemitério. Depois de um intenso debate, o dinheiro 

do viajante fala mais alto e o Conselho aprova o seu arrendamento por 99 anos. A 

Morte ergue, então, um muro alto ao redor do seu jardim, sem nenhuma passagem: 

“Só eu conheço o portão que abre o muro!”. Numa taberna da cidade, o viajante 

junta-se à mesa dos enamorados que bebem vinho, quando ela tem uma insólita 

visão, enxergando na taça do estranho visitante uma ampulheta que marca o tempo 

de forma acelerada.   Ao retornar à mesa, momentos depois, ela não encontra mais o 

noivo e nem o viajante. A jovem se desespera na busca pelas ruas da cidade e 

arredores, pois tem o pressentimento da morte iminente do amado. A jovem chega ao 

imenso muro contíguo ao cemitério e se depara com uma cena aterradora: um 

cortejo de mortos caminha em direção ao muro e o atravessa sem dificuldades, entre 

eles o noivo, inatingível aos seus apelos. Ela desmaia e é socorrida pelo velho 

farmacêutico que lhe prepara um tônico, mas a moça prefere se envenenar para se 

juntar ao amado no além. Antes de consumar a tentativa, ela sonha que vai ao 

encontro do Anjo da Morte, o misterioso viajante, que a espera no topo de uma longa 

escadaria e a leva a uma câmara, onde incontáveis velas, representando almas 

humanas, queimam lentamente. Três delas estão prestes a se exaurir. O agente da 

Morte propõe à amante devolver o seu amado se ela conseguir salvar pelo menos 

uma dessas vidas. A ação principal é interrompida para que acompanhemos a história 

dessas três chamas, cada uma se passando em épocas e lugares diversos: uma na 

exótica Pérsia, uma na Veneza renascentista e outra na China Imperial.  

A história da primeira chama - Um franco procura secretamente Zobeide, a 

irmã do Califa, na mesquita onde os fiéis celebram o Ramadã com orações, cânticos, 
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danças. Ele não a vê desde que começou o mês sagrado dos mulçumanos e sonha 

em tê-la de novo nos braços. Ela implora que ele deixe o santuário. Ao sair, o franco é 

descoberto e perseguido pelos fiéis enfurecidos: “Um infiel profanou o santuário!”.  Ele 

consegue escapar com a cumplicidade de Anasha, dama de companhia de 

Zobeide. O Califa é avisado do ocorrido no templo e vai ao quarto da irmã para lhe 

ameaçar e avisar que toda a cidade está no encalço do infiel.  Zobeide pede a 

Anasha que traga o amado ao seu quarto por uma passagem secreta, por 

compreender que assim ele estará mais seguro. Anasha vai ao encontro do franco 

mas é seguida por um dos homens do califa. À noite, o franco vai ao palácio ao 

encontro de Zobeide, mas é surpreendido pelos seus perseguidores, preso e morto. 

Zobeide abraça o amado semi-enterrado nos jardins do palácio. A figura da Morte se 

sobrepõe à do jardineiro que acabara de enterrar o franco.  

A história da segunda chama - No carnaval de Veneza, foliões dançam 

animadamente por suas pontes e canais. Monna Fiametta joga uma rosa para o 

amado Gianfrancesco abaixo de sua sacada. Mas o idílio é interrompido com a 

chegada de Girolamo, com quem está comprometida. O noivo, percebendo o amor 

de Fiametta por Gianfancesco, faz “premonições” sobre a morte do rival. Mais tarde, 

Fiametta envia por um mensageiro duas cartas, uma para Girolamo onde convida 

para um encontro à noite em sua casa e outra, secreta, para Gianfrancesco. 

Girolamo desconfia e determina a seus homens a tomar à força do mensageiro a 

outra carta, endereçada ao rival. Na carta, Fiametta avisa para o namorado fugir, 

pois Girolamo pretende eliminá-lo e que ela planeja matar o noivo naquela noite. 

Fiametta envenena um punhal e explica ao seu ajudante mouro que um inimigo virá 

visitá-la à noite e como ele deve matá-lo. Girolamo envia capa e máscara para 

Gianfrancesco e a carta originalmente endereçada a si próprio. Às 10 horas da noite, 

Gianfranesco chega feliz à casa de Fiametta. Nas ruas, o carnaval continua. Fiametta 

recebe, disfarçada, o visitante e o provoca para uma luta de espada atraindo-o para 

perto do mouro que se encontra escondido por detrás de uma cortina. Ao ouvir sua 

ordem, o mouro apunhala o visitante.  Fiametta descobre o engano e chora sobre o 

corpo do amado. A figura da Morte sobrepõe-se à do mouro.  

A história da terceira chama - O respeitável A Hi, principal mago do Império 

Chinês recebe uma carta perturbadora do imperador Wang que comemora 

aniversário no dia seguinte e quer espantar o tédio do seu palácio com mágicas 

jamais vistas antes. Mas com uma advertência: se o mago não corresponder às 

expectativas imperiais será decapitado. Ele chama aflito por seus auxiliares Tiao Tsien e 

Liang que estavam a se beijar num dos ambientes da casa e lhes conta a causa do 

seu tormento. Com sua varinha de jade, o mago faz surgir um tapete e os três voam 

em direção ao palácio, onde o Imperador impaciente recebe relatos dos súditos 
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sobre a busca do mago.  Para espanto dos presentes, o trio aterrisa aos pés do 

Imperador. Têm início os números de magia, entre eles um exército vivo em miniatura 

que é presenteado ao Imperador. No entanto, o que ele realmente deseja é a bela 

Tiao Tsien e não desiste da idéia. A Hi alega que não pode fazer mágicas sem a sua 

ajudante e o Imperador ameaça decapitá-lo. Tsien e Liang tentam fugir mas são 

detidos e a condenação do jovem é marcada para o dia seguinte. Nos aposentos 

imperiais, o monarca tenta seduzir Tiao Tsieng que o recusa. Ele tenta a intermediação 

do mago que aconselha Tsieng a ceder aos caprichos do imperador. Ela se mostra 

irredutível e toma de volta a vara mágica de A Hi e, descobrindo seu poder, 

transforma os guardiões do aposento em porcos. Tsien usa seus poderes para fugir 

com Liang, metamorfoseando sua cela num elefante. O imperador é informado e 

ordena a perseguição dos enamorados. Sucessivos números de magia permitem aos 

dois escaparem, mas a cada uso da varinha mágica ela diminui de tamanho até 

perder sua força. O imperador ordena que seu arqueiro pegue o cavalo mágico 

presente de A Hi e capture os dois, vivos ou mortos.  Finalmente Liang é morto e mais 

uma chama se apaga. Sensibilizada com a obstinação da jovem, a Morte lhe 

concede uma última chance: trazer uma vida que já está próxima a se exaurir. Urge 

que ela convença um ancião ou moribundo, alguém cuja vida aparentemente não 

tenha mais sentido, a desistir de viver em troca do retorno do seu amado. Na tentativa 

de encontrar alguém para oferecer em sacrifício, a jovem chega a um hospital e faz a 

proposta a um grupo de velhos doentes que fogem apavorados provocando um 

incêndio que destruirá o local. Um bebê é esquecido e a jovem o resgata, recusando-

se a entregá-lo ao agente da Morte. É ela própria quem termina morta pelo fogo e vai 

ao encontro do amado no além. 

M, o vampiro de Düsseldorf (M) 1931, Alemanha, 111 min. Direção: Fritz Lang. Roteiro: 
Fritz Lang e Thea von Harbou.  Direção de arte: Otto Hasler. Fotografia: Fritz Arno 
Wagner e G. Rathje. Elenco: Peter Lorre, Otto Wernicke, Gustav Gründgens, Friedrich 
Gnas, Theo Lingen, Paul Kemp, Georg John. 

Um grupo de crianças brinca num pátio de um edifício onde moram. A música 

que cantam (“Vem aí o preto com a machadinha para te fazer em carne picadinha”) 

irrita a mãe de uma delas que fala com a vizinha da existência de um assassino na 

cidade. Na casa dos Beckmann, o relógio anuncia meio-dia. A sra. Beckmann 

interrompe suas tarefas domésticas para por a mesa e esperar a filha Elsie que deixa a 

escola. No caminho de volta Elsie brinca com uma bola em frente a um anúncio que 

divulga uma recompensa para quem indicar a identidade do assassino de crianças. 

De repente, a sombra de um homem se projeta no anúncio. Ele inicia uma conversa 
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com a garota. Em casa a mãe fica apreensiva com o atraso de Elsie e a procura no 

prédio. O homem misterioso compra um balão para Elsie a um vendedor cego 

enquanto assovia uma canção. Pouco depois vemos a bola de Elsie rolando de um 

arbusto e o balão solto no ar. Os jornaleiros anunciam mais um novo crime.  

Num apartamento qualquer, o assassino escreve uma nota aos jornais 

incitando a polícia a investigar os crimes. As pessoas se aglomeram nas calçadas para 

ler o anúncio da recompensa. Com Elsie, agora são oito crianças mortas. Um homem 

lê a notícia sobre o assassino e seus métodos para um grupo de homens à mesa de um 

bar. Inicia-se uma discussão com acusações e suspeitas mútuas. Num apartamento, a 

polícia investiga um homem por conta de uma carta anônima, constrangendo sua 

mulher que chora inconsolável. Na rua, um velho aborda uma menina e logo é tido 

como suspeito, causando uma grande confusão. Noutro lugar, um punguista é preso e 

as pessoas querem linchá-lo. A carta do assassino é divulgada.  

O Ministro da Segurança cobra resultados do Inspetor Geral. O Inspetor relata o 

trabalho incansável da polícia no caso. Especialistas fazem exame grafológico do 

assassino e tentam decifrar sua personalidade. O assassino se olha no espelho de casa 

fazendo expressões bizarras. Nas ruas, parques, bosques, policiais coletam tudo que 

possa dar uma pista do assassino, numa busca minuciosa, interrogando pessoas, 

prendendo suspeitos, etc. Testemunhas se contradizem nas delegacias. A polícia 

realiza buscas todas as noites nos albergues, interrogando os internos. Estações e trens 

são revistados. No afã de mostrar resultados, as zonas de prostituição são 

freqüentemente visitadas pela polícia, que confisca documentos e pertences, 

interrogando pessoas, constrangendo a clientela e provocando a ira das pessoas 

envolvidas nos diversos negócios escusos (assaltantes, falsificadores, prostitutas, 

escroques e golpistas de toda sorte) e também mendigos e vagabundos.  

Num apartamento, chefes de organizações criminosas se reúnem para discutir 

o problema que o assassino está causando aos seus negócios. Com a “reputação 

arruinada”, as organizações criminosas decidem agir por conta própria (“entre aquele 

monstro e nós há um abismo”) para eliminar o assassino e voltar a “trabalhar” em paz. 

Até a associação de mendigos é envolvida, cujos integrantes são recrutados para agir 

como espiões nas ruas da cidade. A gente envolvida na investigação (Ministro, 

inspetores, delegados, etc.) discute o perfil e o método de ação do assassino e se 

queixa da falta de cooperação da população. A polícia decide recorrer a 

organizações de assistência social, hospitais psiquiátricos e manicômios, requisitando 

fichas de pacientes para estudos. Numa associação de mendigos, eles elaboram o 

plano de trabalho, distribuindo as tarefas e os campos de ação de cada um deles. 

Nas ruas a rede de “agentes” mostra serviço. O inspetor Lohman recebe relatórios dos 

hospitais psiquiátricos.  
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Através do exame grafológico, a polícia tenta levantar pistas materiais do local 

onde a carta foi escrita e chega à casa do assassino (O sr. Bercket). Enquanto ele 

espreita uma garota numa livraria, o investigador colhe pistas no apartamento. O 

assassino passa pelo vendedor de balões assoviando mesma canção do dia da morte 

de Elsie. O cego o reconhece e avisa aos outros agentes. O criminoso está 

acompanhado de uma garotinha. Um dos agentes o segue e grafa nas suas costas 

um “M” de “mürder (assassino). A organização criminosa é comunicada da 

descoberta e tem início uma frenética perseguição a Bercket. Ele consegue se refugiar 

no sótão de um prédio de escritórios, mas finalmente é capturado pelo “pool” de 

organizações criminosas. A polícia chega ao prédio e consegue prender apenas um 

integrante de uma das quadrilhas que termina confessando quem eles capturaram no 

local. É criado um tribunal subterrâneo esdrúxulo, numa velha destilaria de bebidas 

abandonada, com representantes da escória da sociedade, onde o réu tem direito 

até a um advogado de defesa, para julgar e condenar o infanticida. A polícia 

intervém e o assassino é julgado por um tribunal legal. No veredicto, mães choram a 

morte dos filhos. 

Capítulo 3: Luz e sombra como experiência estética no cinema noir

Relíquia macabra (The maltese falcon), 1941, Estados Unidos, 100 min. Direção: John
Huston. Roteiro: John Huston, baseado no romance de Dashiell Hammet.  Direção de 
arte: Robert Haas. Fotografia: Arthur Edeson. Elenco: Humphrey Bogart, Mary Astor, 
Gladys George, Peter Lorre e Sidney Greenstreet. 

Cidade de São Francisco, Califórnia: escritório dos detetives Sam Spade e Miles 

Archer. A secretária Effie anuncia a Spade chegada de uma bela cliente de nome 

Wonderly. Ela diz que é de Nova York e quer encontrar a irmã que acredita estar em S. 

Francisco em companhia de um homem perigoso, o sr. Thursby.  Spade e Archer 

aceitam trabalhar no caso. Ela informa que tem um encontro marcado com Thursby à 

noite. Archer vai ao local para observá-los, mas é morto à queima-roupa por um 

desconhecido. Spade é avisado, telefona a Effie e pede que ela avise a Iva, mulher 

de Spade, recomendando que a mantenha longe dele. Em seguida vai até a cena 

do crime e conversa com a polícia. Spade telefona para a srta. Wonderly e fica 

sabendo que ela deixou o hotel. No seu apartamento, recebe a visita de dois policiais, 

velhos conhecidos que investigam a morte do sócio, mas Spade não parece querer 

colaborar. Para sua surpresa, fica sabendo que o sr. Thursby também foi assassinado e 

que os investigadores suspeitam de que Spade o matara para se vingar da morte do 

sócio.   
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No dia seguinte, no escritório, Spade encontra Iva, viúva de Archer e ficamos 

sabendo que eles mantêm um caso às escondidas. Na conversa, Ela sugere que 

Spade pode ter matado o marido para ficar com ela. Para Effie, Spade diz que 

preferia não ter conhecido Iva. Effie, por sua vez, suspeita que Iva matou o marido e 

apresenta indícios disso. Um telefonema da srta. Wonderly interrompe a conversa entre 

os dois. Ela quer um encontro urgente com Spade. Chegando lá, ela confessa 

constrangida que seu nome é Brigid O’Shaughnessy e que mentiu sobre a história que 

havia contado no dia anterior e que não pode, pelo menos naquele momento, dizer 

sua verdadeira história. Pede a Spade que confie nela e diz estar muito assustada. 

Brigid conta finalmente que veio do Oriente com Thursby, que ele a traía e que ela 

queria saber com quem. Afirma que Thursby matou Archer. Spade revela que a arma 

do crime era um luger e ele não portava esta arma antiga. Brigid diz que ele tinha 

diversas armas e que levava uma vida perigosa. No escritório, Spade recebe a visita 

de um tal sr. Cairo que pretende resgatar uma estatueta em nome do proprietário que 

pagará U$ 5 mil pelo serviço. É final de expediente e Effie avisa que está saindo. De 

repente o sr. Cairo rende o detetive para fazer uma busca no escritório, mas Spade o 

surpreende com um nocaute e o revista. No final, decidem uma parceria na busca do 

valiosa estatueta (um falcão negro). Spade vai ao teatro à procura de Joel Cairo e 

percebe que está sendo seguido. Despista os investigadores da polícia e vai ao 

encontro de Brigid no apartamento dela e conta do encontro com Joel Cairo e sua 

proposta. Spade diz que ela nunca fala a verdade e os se beijam. Mas ele se mostra 

irritado com as mentiras da misteriosa mulher. Ela diz que precisa falar com Joel Cairo. 

Eles vão ao apartamento de Spade esperar Cairo e Iva os espreita. Cairo chega e se 

diz apreensivo com um homem que observa, lá fora, o apartamento de Spade, e 

reafirma a proposta de pagar pelo falcão. Brigid diz que sabe onde Thursby a 

escondeu mas que só poderá dispor da estatueta dentro de, no máximo, uma 

semana e que pretende se livrar do objeto porque tem medo do que lhe possa 

acontecer. Ela fala da presença na cidade de um tal Gordo e Cairo se diz inquieto. 

Brigid o esbofeteia e Spade tem de intervir. Alguém bate à porta. São os 

investigadores da polícia. Spade não os deixa entrar. Eles sugerem que Spade matou 

o sócio para casar com Iva e eles discutem. Mas um grito vindo do interior do 

apartamento chama a atenção dos polícias, que entram e encontram Cairo e Brigid 

se acusando mutuamente de agressão. Os policiais intervêm e Spade inventa que 

Brigid trabalha com ele desde o dia anterior e marcaram o encontro com Cairo para 

investigá-lo sobre a proposta para resgate da estatueta. Em seguida, nega tudo 

dizendo que armou a farsa para despistá-los. O policial perde a paciência e esmurra 

Spade. A sós com Brigid, Spade pede que ela fale sobre a estatueta e Brigid confessa 

que pagaram a ela 500 libras para tirá-la do seu dono e que, depois, Thursby e ela 
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souberam que Cairo ia fugir com a obra, passando-lhe a perna. Por sua vez Thursby 

não iria dividir com ela a soma.  

No Hotel Belvedere, Spade procura Cairo que acabara de chegar da 

delegacia onde confirmou a história inventada por Spade na noite anterior. Spade 

parece atraído por Brigid. No escritório, Effie diz que um sr. Gutman recebeu sua 

mensagem e que ligará novamente. Spade ri satisfeito. Brigid está na sua sala e conta 

que seu apartamento foi revirado e que está assustada. Spade esconde Brigid na 

casa de Effie. Iva entra e confessa que mandou os policiais à casa de Spade porque 

estava enciumada. Spade atende a uma chamada do sr. Gutman e vai ao 

apartamento dele. Lá, encontra o homem que o tem seguido nos últimos dias. O sr. 

Gutman parece ser o Gordo mencionado por Brigid. Ele serve um drinque a Spade e 

quer saber quem ele representa, se a srta. O’Shaughnessy ou Cairo. Eles falam da 

estatueta e o sr. Gutman insinua, sem nada confirmar, a importância da peça. Spade 

finge uma ataque de cólera e dá um ultimato ao sr. Gutman. Ao sair, Sapade quase 

cruza com Cairo que se dirige ao apartamento de Gutman. Na promotoria, Spade é 

interrogado sobre a morte de Archer. Mais uma vez ele é chamado pelo sr. Gutman. 

Antes de entrar no apartamento do chefão ele desarma o segurança. O sr. Gutman 

relata então a história de um falcão de ouro maciço incrustado de pedras preciosas 

que, em 1539, os Templários de Malta enviaram ao rei da Espanha e que foi roubado 

por piratas. Ele conta que a última notícia que teve do falcão foi que ele pertencia a 

um general russo em Istambul que desconhecia seu valor mas não pretendia vendê-lo. 

Gutman pagou agentes para roubá-lo, mas a jóia não chegou às suas mãos. Spade 

promete ao chefão trazê-lo em dois dias. Sapde não consegue terminar a 

negociação e tomba adormecido por algum sonífero colocado na sua bebida. Cairo, 

que estava escondido, entra na sala.  

Mais tarde, Spade recobra os sentidos. Agora, ele está sozinho no 

apartamento. Telefona para Effie e pede que vá ao escritório. Num jornal sobre a 

cama, lê a notícia da chegada de um navio de Hong Kong. Vemos agora o navio em 

chamas. Spade pede informação a um dos tripulantes sobre uma amiga com que 

está preocupado. No escritório conversa com Effie quando um homem cambaleante 

(o capitão do navio La Paloma) adentra à sala e deixa cair um embrulho pesado. 

Excitados, descobrem que estão diante do facão maltês. O telefone toca. É Brigid que 

parece estar em apuros. Spade vai ao seu socorro, mas antes passa na estação e 

guarda o embrulho num porta-bagagem e envia o tíquete pelo correio. No local 

mencionado por Brigid não encontra ninguém. Na entrada do seu prédio, Brigid está à 

sua espera. Ao abrir o apartamento, se deparam com Cairo, o sr. Gutman e seu 

guarda-costas que aponta uma arma. Eles iniciam uma negociação para a entrega 

do falcão.  
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Spade propõe que eles encontrem um culpado para as mortes de Thursby e 

Archer e sugere que seja entregue Wilmer, o guarda-costas do sr. Gutman, ou Cairo. 

Gutman relata como se deu o incêndio e a morte de Jacoby, o homem que entregou 

a estatueta a Spade. Fechado o negócio, Spade telefona a Effie e pede que traga o 

falcão ao seu apartamento. A jóia é entregue ao amanhecer. Numa simples análise, 

Gutman descobre que é uma cópia de chumbo. Cairo tem um ataque de histeria e 

acusa Gutman de ter estragado tudo com seu afã de adquirir a peça chamou a 

atenção do russo para o seu valor. Gutman, ou Cairo decidem voltar a Istambul e 

reiniciar a tentativa. Spade os denuncia à polícia e logo depois pressiona Brigid para 

que confesse o assassinato de Archer. Apesar de estar amando Brigid, termina por 

entregá-la também.  

A marca da maldade (Touch of evil), 1958, Estados Unidos, 106 min. Direção: Orson 
Welles. Roteiro: Orson Welles, baseado no romance Badge of evil de Whit Masterson.  
Direção de arte: Alexander Golitzen e Robert Clatworthy. Fotografia: Russell Metty. 
Elenco: Charlton Heston, Janet Leigh, Orson Welles e Akim Tamiroff.  

Na fronteira entre os Estados Unidos e o México, uma bomba colocada no 

porta-malas do carro mata o empreiteiro Linnekar e sua namorada (uma “garota strip-

tease”). É noite. Ramon Vargas, agente de narcóticos mexicano e sua esposa, Susie, 

presenciam a explosão. O acontecimento vai conturbar a lua-de-mel dos recém-

casados. Susie vai para o hotel quando é abordada por rapazes que têm uma 

mensagem para Vargas. Ela é levada ao traficante Joe Grandi, tio dos rapazes, no 

lado mexicano. O gângster se mostra ameaçador e Susie reage. Grandi se queixa que 

a presença de Vargas tem perturbado a cidade, até então pacata, e exige que ele 

solte seu irmão preso na Cidade do México. A filha de Linnekar participa da 

identificação do corpo do pai. No local do crime juntam-se a autoridades e 

investigadores, Hank Quinlan, Chefe de Polícia, famoso pelos seus métodos 

inescrupulosos, e o seu fiel ajudante, o senhor Menzies. Quinlan adverte a Vargas que 

ele não tem poderes legais para atuar no caso no lado americano. Vargas diz que é 

apenas um “observador”. Quinlan vai ao território mexicano interrogar as dançarinas 

de uma casa noturna. Um sobrinho de Grandi arremessa um vidro de ácido contra 

Vargas mas não o atinge. Vargas não consegue identificá-lo na penumbra do lugar. 

Depois de investigar as dançarinas sem nada conseguir, Quinlan visita Tanya, uma 

velha conhecida sua. A Vargas Quinlan diz que sua “intuição” aponta um dos rapazes 

de Grandi como autor do atentado com o ácido.  Vargas protesta da abordagem a 

Susie, mas Quinlan o trata com desdém, o que irrita o agente. Susie se incomoda com 

um dos sobrinhos de Grandi que aponta uma lanterna para o seu quarto de hotel e 

decide deixar o México. Vargas tenta convencê-la a ficar. Joe Grandi repreende o 
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sobrinho que atacou Vargas. Susie reolve ficar ao lado do marido. Ele a leva a um 

hotel no lado americano e na estrada são interceptados pela turma de Quinlan que 

tem um novo indício sobre o atentado ao empreiteiro e pretende conversar com 

Vargas, que vai encontrá-lo na delegacia americana e Susie é levada por Menzies ao 

Mirador, um hotel à beira de uma estrada erma.  Ele conta pra ela como Quinlan ficou 

manco e do seu esforço para deixar o álcool. Joe Grandi os segue, Menzies o detém, 

levando-o à delegacia.  

No motel, um atendente bobão recepciona Susie, até então a única hóspede 

do lugar. Quinlan vai com Vargas à empreiteira do morto para investigar denúncia de 

roubo de dinamite e quer saber sobre Sanchez, que havia sido demitido recentemente 

mas “andava por aí” com a filha de Linnekar. Eles vão ao apartamento do rapaz 

interrogá-lo. Lá estão Márcia Linnekar, seu advogado e Sanchez. A moça e o 

advogado deixam o lugar logo em seguida. Quinlan e seus homens revistam o 

apartamento e “encontram” duas bananas de dinamite que incriminam Sanchez. 

Quinlan o acusa de matar o empreiteiro para ficar com a herança da filha, com quem 

acabara de casar secretamente. Quinlan mostra a dinamite encontrada numa caixa 

que Vargas momentos antes havia visto vazia. Quinlan diz que os mexicanos são 

“sensíveis” e que Vargas só quer defender seu conterrâneo. Joe Grandi propõe a 

Quinlan, induzindo-o a voltar a beber, um plano para manchar a reputação de 

Vargas. Por sua vez, Vargas e o investigador Al Schwartz discutem um meio de 

desmascarar Quinlan. Os sobrinhos de Joe Grandi tomam conta do hotel Mirador e 

fazem a festa.  

Vargas convida Schwartz, Menzies e o delegado Gould ao seu escritório para 

analisar um documento. Menzies se irrita porque Vargas está investigando Quinlan, 

“um dos policiais mais respeitados dos EUA”. O documento é uma nota fiscal da 

compra de dinamite por Quinlan, mas os policiais asseguram a honestidade de 

Quinlan. Menzies procura Quinlan num bar mexicano, o encontra enchendo a cara e 

lhe conta do documento de Vargas. Eles conversam e ficamos sabendo que a mulher 

de Quinlan foi estrangulada e seu assassino foi o único que ele não conseguiu prender 

em toda a sua carreira. Quinlan e Menzies vão ao encontro de Vargas que o informa 

da investigação em sua fazenda quando o caseiro afirmou que só viu 15 bananas de 

dinamite e a nota comprova a compra de 17 unidades. Vargas lembra que duas 

foram encontradas no apartamento de Sanchez. Quinlan fica irado e deixa o 

escritório. Menzies e Gould se solidarizam com Quinlan que acusa Vargas de ser 

drogado e ter viciado sua esposa também. Schwartz coopera com Vargas lhe 

entregando um dossiê sobre Quinlan.  

No Hotel Mirador, a gang de Grandi droga Susie à força. NO Arquivo Público, 

Menzies encontra Vargas pesquisando documentos, onde acaba de descobrir que 
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em todos os casos investigados por Quinlan e Menzies a defesa nega a existência das 

provas apresentadas. Menzies se mostra preocupado com Quinlan, que voltou a 

beber depois de 12 anos de abstinência, e atribui isto ao desgosto pelas acusações de 

Vargas. No Mirador, o hotel está às escuras e Vargas não encontra Susie. Seu quarto 

está revirado e a arma que deixara com Susie desaparecida. Ele fica sabendo que o 

hotel pertence a Joe Grandi. Susie agora está desacordada no Hotel Ritz com Joe 

Gandi e Quinlan, cujo plano é incriminar Susie por porte de drogas e desmoralizar 

Vargas. O que Grandi não sabe é que os planos de Quinlan são outros. Quinlan 

telefona pra Menzies e avisa da cena que ele encontrará no quarto 18 do Hotal Ritz e 

em seguida enforca Grandi. Quando Susie volta a si se depara com a cena de horror 

e grita por socorro às pessoas na rua, bêbados e boêmios, que não a levam a sério. 

Vargas chega a um bar e luta contra os sobrinhos de Grandi para saber de Susie, 

criando uma grande confusão. Scharwartz lhe informa que Susie foi encontrada 

drogada pela polícia de costumes e que também é acusada de homicídio. Ele corre 

à delegacia e lá encontra Menzies a quem explicita sua suspeita de Quinlan e de toda 

a armação. Decepcionado com as tramóias do parceiro, Menzies mostra a Vargas a 

bengala de Quinlan que encontrou no quarto do Ritz.  Desta vez, é Quinlan que 

deverá cair numa cilada armada pelo seu ajudante e melhor amigo, Menzies. O 

cenário para esta cena de traição e assassinato é a margem de um rio poluído por 

uma companhia exploradora de petróleo. Embriagado, Quinlan é atraído por Menzies 

ao local, para tentar obter dele uma confissão comprometedora, enquanto Vargas os 

acompanha por entre andaimes gravando a conversa. Ao escutar o eco metálico de 

sua própria voz reproduzida pelo aparelho, Quinlan descobre a armadilha, alveja o 

amigo e vai lavar as mãos no rio de águas pútridas. Mas Menzies ainda tem forças 

para revidar e, antes de morrer, atira contra Quinlan que jaz entre os dejetos que 

infestam o rio. 

Maldição (House by the river), 1950, Estados Unidos, 88 min. Direção: Fritz Lang. Roteiro: 
Mel Dinelli, baseado no romance homônimo de A. P. Herbert. Fotografia: Edward 
Cronjager. Elenco: Louis Hayward, Lee Bowman, Jane Wyatt e Dorothy Patrick.  

No belo jardim de uma mansão à beira de um rio, o escritor Stephen Byrne se 

encontra rascunhando mais um dos seus livros. Sua simpática vizinha, a senhora 

Ambrose, trabalha na horta.  Escritor fracassado, os manuscritos de Stephen vão e 

voltam das editoras, como os corpos dos bichos mortos no rio, sem jamais serem 

publicados.  Anoitece e, a sós com a criada, Stephen, liberando sua libido, inicia uma 

investida. Emily entra em pânico e grita descontroladamente. Temendo ser flagrado, 

Stephen tenta sufocá-la e, sem querer, acaba provocando sua morte por 

estrangulamento. A silhueta de um homem na vidraça anuncia a chegada de John, 
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irmão de Stephen. Ao tomar conhecimento do assassinato, John pretende denunciá-

lo, mas Stephen diz que Marjorie, sua mulher, vai ter um filho e termina insidiosamente 

envolvendo o irmão na ocultação do cadáver. Eles colocam o corpo num saco de 

armazenar lenha e, de barco, o jogam no rio.  

O retorno de Stephen à casa, depois de se desembaraçar do corpo da criada, 

é marcado pela repetição da cena inicial do assédio. Desta vez, é Marjoire quem 

refaz a trajetória da criada, confundindo e aterrorizando Stephen. No quarto, ele 

ajuda a esposa a se trocar para uma festa. Lá, Stephen dança alegre sob o olhar 

reprovativo de John. Eles discutem e Stephen o lembra que ele também está 

envolvido no caso, aconselhando-o a ficar quieto. De retorno à casa, Emily e Stephen 

são avisados pela governanta que Emily não voltou ainda. John lê no jornal a notícia 

sobre o desaparecimento de Emily.  Sua governanta, a sra. Bantam, lhe fala da “má 

reputação” da moça.  John se irrita ao saber que essas informações foram passadas 

por Stephen. John vai à casa do irmão e conversa com Marjorie no jardim e fica 

sabendo que Emily “roubou” um par de brincos seus. Diz a John que estranha a 

expressão “de prazer” de Stephen quando fala do desaparecimento da criada. 

Stephen aproveita o caso para fazer publicidade dele próprio, lançando um dos seus 

livros encalhados, com direito à sessão de autógrafos. Aceitando uma sugestão, 

decide escrever uma historia inspirada no desaparecimento de Emily. No jardim se 

irrita com Marjorie e os dois discutem.  No trabalho, John recebe um chamado de sua 

governanta. Ela quer o saco de guardar madeira que Stephen tomou emprestado 

dias antes. Jonh fica apreensivo pois marcou todos os sacos com seu nome. Em casa, 

Stephen está continuando a escrever freneticamente sua história quando a senhora 

Ambrose chama sua atenção para um saco boiando no rio. Stephen reconhece que 

é o saco com o corpo de Emiliy e se apressa em resgatá-lo. Neste ínterim, Marjorie 

recebe feliz a visita de John. Ela demonstra um carinho especial pelo cunhado, no que 

é correspondida. Marjorie desabafa sobre os problemas na relação com Stephen. 

John fica sabendo que ela não está esperando um bebê de Stephen como ele lhe 

havia dito.  Em casa, aguardando o irmão para uma conversa, John discute com a 

governanta que termina por se demitir.  

Durante toda a noite, Stephen tenta recuperar o saco com o corpo de Emiliy e, 

sem conseguir, recorre a John. Um policial (o tenente Sarten) procura Stephen para lhe 

mostrar um saco com nome de John achado com o corpo de Emily. Stephen diz que 

foi roubado de sua casa. No tribunal, Marjorie está sendo interrogada. Ela fala de 

objetos seus pessoais desaparecidos e encontrados nas coisas da morta. Em seguida é 

a vez da sra. Bartam. Ela diz que o ex-patrão John ficou intratável depois que Emily 

sumiu. Stephen, ao ser interrogado, sugere que o irmão, sem seu conhecimento, pode 

ter ido pegar o saco que lhe havia emprestado.  A última testemunha a ser 
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interrogada é John Byrne a quem é insinuada uma relação próxima com a vítima. A 

senhora Ambrose se levanta e acusa a sra. Bartam de estar apaixonada por John e 

não ser correspondida. Encerrada a sessão, Stephen é chamado em particular e o juiz 

lhe diz que o suspeito principal é seu irmão John. Em casa, Stephen discute com 

Marjorie sobre John e insinua que ela está apaixonada pelo cunhado. Marjorie vai à 

casa de John tentar animá-lo porque John se isolou do mundo e anda abatido. Ele diz 

que a vizinhança o vê como o assassino de Emily, enviando-lhe cartas anônimas, e 

que a clientela diminuiu e que por isso pretende deixar a cidade. Marjorie o encoraja 

a reagir. De volta à casa, encontra Stephen de saída para mais uma noitada. Marjorie 

relata o estado de John e levanta a possibilidade dele cometer suicídio. A informação 

parece estimular Stephen. Ele pega os brincos “roubados” por Emily, vai à casa de 

John e os coloca no bolso do terno do irmão para incriminá-lo. Depois o procura no 

rio. Eles discutem e Stephen é esmurrado por John que decide contar tudo à polícia, 

mas Stephen o impede golpeando-o com uma corrente para em seguida jogá-lo na 

água. Marjorie é surpreendida por Stephen lendo seu novo livro.  Ela conclui que ele 

matou Emily e Stephen confessa que acaba de se livrar de John. O plano agora é 

eliminá-la para que todos pensem que John a matou, para depois se suicidar. Quando 

está enforcando Marjorie, John surge e Stephen tenta fugir pensando ver fantasmas, 

inclusive o de Emily. Acidentalmente, se enrosca na cortina e cai do alto das escadas. 

Os originais de “Morte no rio” se espalham pelo quarto.  

Almas perversas (Scarlet Streeet), 1945, Estados Unidos, 103 min. Direção: Fritz Lang. 
Roteiro: Dudley Nichols, baseado no romance La Chienne, de Georges de la 
Fouchardière. Direção de arte: Alexander Golitzen. Fotografia: Milton Krasner. Elenco: 
Edward G. Robinson, Joan Bennett e Dan Duryea. 

Christopher Cross, um senhor de meia-idade, festeja seu aniversário com o 

patrão, o senhor J.J Horgarth e demais colegas da firma, onde há vinte e cinco anos é 

um dedicado caixa. Ao se dirigir para casa, Chris socorre uma moça da agressão de 

um “assaltante”. Na realidade, Kitty é prostituta e seu agressor, Johnny, é seu cafetão 

e namorado. Chris a acompanha até sua casa. No bar ao lado, conversam e Chris 

fica sabendo que Kitty March é atriz e divide uma casa com a amiga Millie.  Chris, por 

sua vez, se apresenta como pintor, o que não é de todo mentira, pois além do 

trabalho de caixa, ele se dedica à pintura para fugir do tédio do casamento. Chris 

parece encantado com Kitty e sugere vê-la novamente.   

No dia seguinte, em casa, pinta um quadro inspirado na flor que recebera de 

Kitty, quando recebe a visita de Charlie, um velho amigo. Sua mulher Adele, com 
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quem está casado há cinco anos, se mostra arredia. Na sala, um quadro chama a 

atenção do amigo e Chris explica que é uma pintura a partir de uma foto do 

“defunto” de sua mulher, sargento detetive Homer Higgins que morreu por 

afogamento no East River e cujo corpo nunca foi encontrado. Johnny e Kitty 

conversam em sua casa. Ele vê um bilhete de Chris para Kitty e conclui que ele está 

“louco” por ela. Eles acreditam que Chris é rico e Johnny instiga Kitty a explorá-lo. Millie 

chega e demonstra seu constrangimento com a presença de Johnny. Os dois trocam 

farpas e Johnny vai embora. Millie é modelo e reclama de Kitty, ex-colega de 

trabalho, que perdeu o emprego depois que conheceu Johnny, chegando sempre 

atrasada ao trabalho. Chris e Kitty se encontram num café e ela lhe conta que passa 

por dificuldades e propõe a ele que alugue um estúdio, onde ela possa morar e ele 

pintar seu retrato. Ele confessa que é casado. No dia seguinte Chris pede a J.J 

Horgarth 500 dólares emprestados mas ele exige um avalista proprietário.  

Em casa Chris discute com Adele que diz estar farta dele e do cheiro de suas 

tintas. Ela se queixa dele não poder lhe comprar um rádio. Ele retruca dizendo que ela 

tem dinheiro do seguro pela morte de Homer. Ela ameaça dar seus quadros ao lixeiro. 

Johnny e Kitty procuram um estúdio para alugar no Greenwich Village. Johnny cada 

vez mais exige dinheiro dela. Millie aparece para uma visitinha e fazer as pazes com 

Kitty, mas provoca Jonnhy mais uma vez. Chris também aparece, trazendo seus 

apetrechos de pintura. Kitty apresenta Johhny como noivo de Millie. Eles saem e Chris 

confessa não gostar de Johnny. Kitty lhe pede mais dinheiro e Chris promete tentar 

conseguir. No apartamento, Johnny e Kitty analisam os quadros de Chris e percebem 

que ele não os assinou.  Chris pega dinheiro “emprestado” nos cofres da firma e quase 

é flagrado pelo patrão. Johnny leva os quadros de Chris a uma loja de penhores para 

avaliação, mas as obras são consideradas sem valor. Ele deixa com um marchand os 

quadros para vender no mercado de arte e vai ao encontro de Kitty num bar. Ela lhe 

cobra o anel de noivado prometido há tempos, alegando que agora ele pode pois 

lhe dera 900 dólares. Ele conta que os quadros foram avaliados em 25 dólares cada e 

que Chris a está fazendo de tola. Os dois discutem e ele ameaça lhe bater. Johhny 

decide levar os quadros de Chris ao Metropolitan Museum quando fica sabendo pelo 

marchand que Damon Janeway, um renomado crítico de arte os comprou. Ele foge 

para não se comprometer.  

No apartamento, está contando a novidade a Kitty quando são interrompidos 

pelo vendedor e dois experts em arte, um deles, o próprio Janeway. Johnny atribui a 

autoria dos quadros a Kitty que a princípio se apavora com a idéia. O crítico diz que 

seu trabalho não é só “original como tem uma força varonil”. Kitty fala, agora à 

vontade, sobre pintura repetindo o que Chris lhe havia falado noutro dia. Janeway 
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fica encantado. Eles levam os quadros em consignação e Janeway marca um 

encontro com a “pintora” para o dia seguinte. O “talento” de Kitty é descoberto e ela 

ganha notoriedade e grana. Chris sabe da novidade através de Adele, sua odiosa 

esposa, que por acaso se deparou com os quadros expostos numa prestigiada galeria 

- os mesmos quadros que um dia ela ameaçou dar ao coletor de lixo. Adele acusa o 

marido de plagiar a jovem talentosa e ameaça denunciá-lo à pintora. Chris cai mais 

uma vez na lábia de Kitty e a perdoa pela assinatura indevida das obras. Até fica feliz, 

pois “é como se eles estivessem casados”. Na sua paixão cega, perdoa Kitty mais uma 

vez quando a flagra nos braços de Johnny. Neste ínterim, o ex-marido de Adele, tido 

como morto por afogamento, ressurge e chantageia Chris, exigindo-lhe pagamento 

para continuar “morto” para que desta forma a viúva não perca o seguro recebido. É 

quando Chris aproveita a ocasião para se livrar do casamento que tanto o atormenta 

e sugere a Homer Higgins, o “morto” chantagista, que vá à sua casa pegar o seguro 

que lhe é de direito.  Assim, Homer é descoberto por Adele. Livre agora, Chris procura 

Kitty, mesmo sabendo do seu caso com Johnny, e lhe propõe uma fuga para um lugar 

longe dali. Kitty debocha dele que, desesperado, a apunhala com um picador de 

gelo. Ele foge e Johnny chega em seguida, aproveitando a ocasião para roubar jóias 

e dinheiro da namorada, mas é pego, julgado e condenado à morte na cadeira 

elétrica como assassino de Kitty. Entrementes, os desfalques de Chris na firma são 

descobertos, o patrão o demite mas, por piedade, o livra da prisão. Chris, no entanto, 

não se livra da culpa que o persegue pelas mortes de Kitty e Johnny. Enlouquece 

pensado ouvir as vozes dos amantes e termina seus dias vagando pela cidade.  

Envolto nas sombras (The dark corner),1946, Estados Unidos, 99 min. Direção:  Henry 
Hathway. Roteiro: Jay Dratler e Bernard Schoenfeld, baseado no conto de Leo Rosten. 
Direção de arte: James Basevi, Leland Fuller. Fotografia: Joe MacDonald. Elenco: Mart 
Stevens, Lucille Ball, Clifton Webb, William Bendix. 

Um homem chega ao escritório do detetive particular Bradford Galt à sua 

procura. É o tenente Reeves, encarregado pela polícia da Califórnia de observar o 

comportamento do detetive para que o “jovem impulsivo” não se meta mais em 

encrencas. Galt diz ao tenente que sua única pretensão agora é manter um negócio 

honesto. Galt convida sua secretária Kathleen para jantar e em seguida eles se 

divertem jogando no “Penny Arcade”. Ela percebe que um homem de terno branco 

os segue e adverte a Galt, que sem olhar para o sujeito, o descreve com precisão.  

Mais tarde, Galt encurrala o homem de terno branco obrigando-o a ir ao seu escritório 

onde pretende tomar satisfações, enquanto Kathleen o espera apreensiva num táxi 

parado na frente do edifício. Ele descobre que o homem misterioso chama-se Fred 
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Foss o qual diz ser também detetive particular e que o está seguindo há dois dias a 

pedido de um cliente que não conhece pessoalmente. Galt não acredita e usa de 

violência até ele confessar que o nome de seu cliente é Anthony Jardine. Galt se 

mostra perturbado. Retém a carteira do homem com seu endereço.  Kathleen chega 

ao escritório e encontra Galt enchendo a cara. Ela tenta saber sobre o homem de 

terno branco e sobre o passado de Galt e eles terminam se beijando. 

Numa recepção na luxuosa Galeria Cathcart somos apresentados a Tony 

Jardine, ao milionário Hardy Cathcart e sua bela esposa Mari, que celebram três anos 

de casamento.  Num outro ambiente, Tony Jardine, um louro alto, charmoso e 

inescrupuloso entrega cartas comprometedoras a uma mulher a quem chantageava.  

O senhor Cathcart recebe um telefonema do homem de terno branco que diz haver 

cumprido a missão de ter feito Galt acreditar que o perseguira a mando de Jardine. 

No High Hat Club, Galt tenta se divertir com Kathleen mas não consegue esconder sua 

inquietação. Diz estar em apuros mas não sabe exatamente porquê e sugere a 

Kathleen que se afaste dele para não se envolver em encrencas.  Neste momento, 

Galt vê o tenente Reeves e vai ao seu encontro. Galt relata o incidente com o homem 

de terno branco e Reeves o aconselha a manter distância de Jardine.  

Ao deixar Kathleen em casa, o homem de terno branco o segue e tenta 

atropelá-lo. Um garoto diz ter anotado a placa. Em seguida o homem de terno branco 

deixa o carro na Galeria Cathcart para Jardine. No Café, Galt fala do incidente do 

passado para Kathleen. Ele conta que Tony Jardine era seu sócio em São Francisco 

mas lhe roubava dinheiro da firma. Quando descoberto, o envolveu num acidente 

que resulta na morte de um homem. Galt é condenado, por homicídio culposo, a dois 

anos de reclusão, pena atenuada por bom comportamento. Galt consegue o 

endereço do homem que tentou atropelá-lo e parte à sua procura. Enquanto isso, 

Mari, aproveitando a ausência do marido, vai ao apartamento de Jardine e propõe 

que fujam para viver o romance deles longe dali. A princípio, ele recusa dizendo que a 

ama mas que não tem dinheiro para sustentá-la. Finalmente, promete uma fuga para 

o dia seguinte.  Eles se beijam, mas são interrompidos pela campainha que toca 

insistentemente.  Mari se esconde no aposento ao lado. Para surpresa de Jardine, Galt 

invade o apartamento e ordena a Jardine que pare de segui-lo. Ele nega a 

acusação, trava-se uma luta corporal entre os dois e Mari chama a polícia. Mesmo 

sem querer envolvimento com a polícia, Jardine é obrigado a prestar queixa contra 

Galt.  

Kathleeen vai ao apartamento de Galt e ele relata o encontro com Jardine. 

No cofre da Galeria, Cathcart mostra a um grupo de convidados, entre eles Jardine, 

um retrato pintado por Rafael cujo modelo tem forte semelhança com sua mulher 

Mari. Ao saírem, Jardine e Mari se beijam às escondidas, mas suas sombras projetadas 
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são vistas pelo marido que observa em silêncio e fica sabendo do plano deles para 

fugirem.  No seu escritório, Cathcart encontra o homem de terno branco que relata a 

briga de Jardine e Galt no apartamento. Nesta conversa, ficamos sabendo do plano 

do milionário para eliminar Jardine pelas mãos Galt, afastando-o de qualquer suspeita. 

Mas o homem de terno branco está impaciente e propõe ele mesmo eliminar Jardine. 

Cathcart ordena-o que ligue para Galt e marque um encontro para acertarem sobre 

Jardine.  

À noite, Galt obriga Kathleeen a ir ao cinema sozinha para que ele possa 

receber o homem de terno branco. Este, por seu turno, chega antes da hora 

combinada e entra às escondidas no apartamento de Galt que é entorpecido com 

éter. Em seguida, Jardine chega e é golpeado até a morte pelo homem de terno 

branco que arma a cena para incriminar Galt. Ao ser despertado por Kathleen que 

toca a campainha, ele se depara com o corpo ensangüentado do ex-sócio e se 

desespera. Kathleeen sugere pedir ajuda à polícia, mas ele se recusa por saber que as 

evidências são muito fortes contra ele e diz que resolverá tudo sozinho. Galt esconde o 

corpo de Jardine em baixo da cama e os dois desfazem a cena do crime. Ele 

confessa para Kathleen que não acredita na farsa do homem de branco e na 

perseguição de Jardine, especulando sobre quem poderia estar por trás disso tudo. 

Ele decide então procurar o homem de terno branco, supostamente de nome Fred 

Foss. Lá encontra o verdadeiro Fred Foss cuja carteira apreendida por Galt estava 

com o homem de terno branco.  

Em casa, Cathcart é informado pelo homem de terno branco que o serviço foi 

feito e vai até o quarto da esposa que se prepara para a fuga, mas ele finge não 

perceber. Ela alega uma dor de cabeça para não ir a uma recepção com ele. 

Cathcart irrita Mari ao falar de um suposto caso de Jardine com uma mulher. No 

apartamento, Galt e Kathleen pensam numa solução para o problema. Galt lembra 

que sujou de tinta o terno branco do homem e decidem investigar nas tinturarias 

industriais de Nova York as pessoas que naquela semana deixaram um terno branco 

para remoção de manchas. Os dois partem, cada um, em peregrinação pelas 

tinturarias da cidade. Enquanto isso, o homem de terno branco cobra de Cathcart seu 

pagamento, mas ele duvida que o serviço tenha sido cumprido, pois nem uma nota 

sobre o assassinato de Jardine saiu nos jornais. Contudo, acerta com o matador um 

encontro para a tarde no 31º andar do edifício Grant. Ao pé da escada do prédio 

uma menina observa o homem de terno branco. No escritório, Galt e Kathleen 

recebem uma chamada de um tinturaria informando o nome e endereço do cliente 

(Satauffer) que havia deixado um terno branco manchado e vão à sua procura. No 

apartamento de Galt, a faxineira descobre o corpo de Jardine. Galt chega ao edifício 

do homem de terno branco e a garotinha informa que ele foi ao edifício Grant. Lá, 
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Cathcart ao invés de pagá-lo pelo serviço o empurra do alto do 31º andar. Galt 

chega e encontra a multidão em torno do corpo do homem. Um taxista informa que 

as malas do morto ainda estão no seu carro. Galt rouba o táxi e é perseguido pela 

polícia. No escritório, revira a bagagem do homem, mas não encontra nenhuma pista 

e perde as esperanças. Recorda-se que a garotinha havia falado de Satauffer está 

indo “pegar cáscara-sagrada” numa galeria. A pista os leva à Galeria Cathcart. Neste 

momento o tenente Reeves chega ao escritório de Galt que sai para “absorver 

cultura” na Galeria.  Reeves comunica a Katheelen que Galt deve ser condenado à 

morte por homicídio.  

Na Galeria, Galt finge estar interessado na compra de uma obra de arte. 

Enquanto isto, Cathcart lê satisfeito num jornal a notícia sobre o corpo de Jardine 

encontrado no apartamento de Galt. Minutos depois Galt se encontra à espera de 

Cathcart na sua sala para supostamente fechar negócio da compra de uma obra de 

arte. Mari entra e Galt lhe conta da morte de Jardine e ela desmaia. Galt está 

tentando reanimá-la quando Cathcart entra apontando uma arma e o obriga a 

descer até o cofre no subsolo. Galt revela saber do seu plano para o assassinato de 

Jardine, mas Cathcart quer entregá-lo à Polícia. Neste momento Mari chega e 

enfurecida dispara seguidamente contra Cathcart, que tomba morto. A polícia chega 

com a imprensa. Galt e Kathleeen se encontram com Reeves e anunciam “um 

compromisso no cartório para o dia seguinte.” 


