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RESUMO  
 
Esta pesquisa tem por objetivo compreender de que modo é utilizada a técnica de claro e escuro, 
como elemento narrativo, na direção de fotografia. Para a análise do objeto, foi realizada uma 
pesquisa bibliográfica, onde foi abordada a criação da técnica do claro e escuro e como ela 
contribui para a narrativa visual, na pintura, na adaptação e aplicação da técnica de luz e sombra 
no ambiente real e na narrativa cênica do teatro, assim como no emprego do claro e escuro na 
narrativa audiovisual. Dessa maneira, para essa pesquisa estabelecemos uma trajetória de 
evolução das técnicas do claro e escuro, já utilizadas pela pintura e teatro, aliados ao 
desenvolvimento tecnológico, e que assim possibilitaram a criação e adaptação das técnicas 
para a criação da linguagem do audiovisual e da representação visual da imagem, na construção 
de narrativas visuais e audiovisuais, e por meio da entrevista em profundidade podemos 
identificar como essa técnica é utilizada atualmente na prática dos diretores de fotografia 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Claro e escuro; Narrativa audiovisual; Direção de fotografia; Pintura; 
Teatro. 
 
 
 
ABSTRACT  
 
This research aims to understand how the technique of light and dark, as a narrative element, in 
the direction of photography is used. For the analysis of the object, a bibliographical research 
was carried out, in which the creation of the light and dark technique was discussed and how it 
contributes to the visual narrative, in the painting, in the adaptation and application of the 
technique of light and shadow in the real environment and in the Dramatic narrative of the 
theater, as well as in the use of light and dark in the audiovisual narrative. In this way, for this 
research we establish a trajectory of evolution of the techniques of light and dark, already used 
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by painting and theater, allied to technological development, and that enabled the creation and 
adaptation of techniques for the creation of audiovisual language and representation Visual 
imagery, the construction of visual and audiovisual narratives, and through the in-depth 
interview we can identify how this technique is currently used in the practice of photography 
directors. 
 
 
KEYWORDS: Light and dark; Audiovisual Narrative; Photography direction; Painting; 
Theater.
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1. INTRODUÇÃO 

 
O profissional responsável por trabalhar com a iluminação no audiovisual é o diretor de 

fotografia, ele é encarregado pela criação da imagem visual, ou seja, do “clima dramático 

visual” (MONCLAR, 1999, p.13). Devido à importância e a responsabilidade da função, o 

diretor de fotografia “não pode ser apenas um técnico. Tem que ter um nível cultural, 

informação e sensibilidade e muita criatividade” (MONCLAR, 1999, p.14). Para Jorge Monclar 

(1999), além disso, é fundamental ter conhecimento de pintura, ter a percepção desenvolvida 

para as cores, conhecimento de técnicas de composição e linguagem audiovisual, sem esquecer 

é claro, alto nível técnico cinematográfico. 

Monclar (1999) também afirma que os principais conhecimentos e técnicas de 

iluminação utilizadas pelos diretores de fotografia, evoluíram e foram adaptadas de diferentes 

suportes, da pintura ao teatro, até serem aplicadas à fotografia, ao cinema e ao vídeo, mas 

mantiveram em sua essência, o propósito de fazer a imagem se tornar realista na tela. Nesse 

sentido, André Reis Martins (2004, p. 14), comenta que 
 

a evolução da fotografia fez com que essa deixasse de desempenhar um papel 
puramente físico, em que se limitava a fornecer luz suficiente sobre os atores para 
permitir a filmagem, passando a integrar a estética e a narrativa cinematográfica 
através do meio artístico e dramático.  
 

A partir de então, a narrativa passa a ter uma importante contribuição da iluminação no 

audiovisual, o diretor de fotografia através do uso de técnicas para equilibrar a composição 

entre áreas de luz e sombras e de tons claros e escuros da imagem, passou a contribuir para 

além do resultado estético visual, mas também para a atmosfera que influenciam as sensações 

e percepções do espectador. “Isso foi consequência do trabalho fotográfico referente a luz, com 

a introdução de técnicas mais precisas para controlá-la” (MARTINS, 2004, p. 14). 

Entre as técnicas de iluminação aplicadas pelo diretor de fotografia no audiovisual, o 

claro-escuro é a única em que percebemos a presença bem definida na pintura e no teatro, 

através da representação das formas, com uso de luz e da sombra na pintura, principalmente 

nos movimentos Renascentista e Barroco, da ambientação e da demarcação de limites através 

da iluminação cênica no teatro. Dessa maneira, aprofundamos a pesquisa em torno da utilização 

e aplicação da técnica do claro e escuro pelos diretores de fotografia na construção da narrativa 

audiovisual.  

Para entendermos a luz e a sombra no audiovisual é necessário fazer um retorno às 

origens, não só dos conceitos técnicos, mas das linguagens que deram origem e referências para 

as suas utilizações no audiovisual. Assim, identificamos na pintura os elementos dessa técnica 
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que possibilitou a representação da luz e da sombra mais realistas, e no teatro a utilização da 

técnica de luz e sombra no espaço cênico e real, perante ao espectador. A partir disto, 

verificamos como essas técnicas são aplicadas na narrativa audiovisual. 

A sombra é um elemento que, em geral, nos estudos científicos já desenvolvidos é 

analisada pela sua dualidade com a luz. Na maioria dos trabalhos encontrados na busca por essa 

temática, a luz e a sombra e o claro e escuro são analisados como elementos estéticos ou com 

valores culturais simbólicos. Porém, não trazem uma abordagem a respeito dessa técnica como 

elemento narrativo, que pode auxiliar a contar a história e contribuir na função de criar o clima 

dramático para a imagem fílmica. Outro aspecto relevante para este estudo são os suportes e as 

tecnologias atuais, com foco na atuação do diretor de fotografia e a relação do claro e escuro 

com a narrativa na produção audiovisual. 

É importante ressaltar que quando nos referimos ao audiovisual, consideramos 

englobados, o cinema, o vídeo e a televisão, entendemos assim que, todos são compostos de 

uma ou várias imagens, que podem estar justapostas para dar impressão de movimento, e 

também compartilham a mesma linguagem estrutural baseada na imagem fotográfica. Dessa 

maneira a fotografia, nessa pesquisa, é compreendida como um dos elementos que compõe a 

linguagem audiovisual, por isso não será abordada especificamente. E também não 

menosprezando a importância do áudio para o audiovisual, não o trataremos nesse estudo, 

devido sua abrangência.  

Dessa maneira a pesquisa teve como tema o estudo da técnica do claro e escuro na 

narrativa visual a partir da pintura e do teatro, e como essa técnica é utilizada atualmente na 

narrativa audiovisual através da direção de fotografia. Assim tentaremos estabelecer uma 

trajetória de evolução das técnicas do claro e escuro, já utilizadas pela pintura e teatro, aliados 

ao desenvolvimento tecnológico, e que assim possibilitaram a criação e adaptação das técnicas 

para a criação da linguagem audiovisual e da representação visual da imagem, na construção 

de narrativas visuais e audiovisuais. 

 Com o objetivo de compreender de que modo é utilizada a técnica de claro-escuro, 

como elemento narrativo, na direção de fotografia audiovisual. E especificamente investigar o 

uso dessa técnica na construção de narrativas visuais a partir da pintura, do teatro e dos meios 

audiovisuais, e também analisar a sua utilização, na direção de fotografia audiovisual, em 

relação ao suporte e a tecnologia utilizada atualmente. 

Para estabelecer uma relação entre a base teórica realizada através de pesquisa 

bibliográfica e a aplicação prática no audiovisual é fundamental o confronto das informações 
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com as práticas dos profissionais que tem atuação no mercado nacional e que possuem expertise 

em produções cinematográficas, vídeo e televisão, com trabalhos publicitários, ficcionais e 

documentais, além de fotografia. Dessa maneira, propomos um confronto entre o referencial 

teórico e o relato realizado em entrevistas em profundidade4, com os diretores de fotografia de 

cinema e vídeo, Pedro Rocha5 e Giovane Rocha6. Buscamos identificar assim, na experiência 

dos profissionais as aplicações da técnica de iluminação em relação à tecnologia e suportes 

atuais. 

 

2. CLARO E ESCURO NA NARRATIVA 

 
Para começarmos o estudo acerca da narrativa é importante compreender a origem da 

palavra. Segundo Priscilla Paula Pessoa (2008, p. 14), narrativa é um “termo que deriva do 

sânscrito gnarus (saber, ter conhecimento de algo) e narro (contar, relatar) ”, para a autora as 

premissas mais importantes foram descritas por Aristóteles em torno do ano de 335 a.C., onde 

os primeiros elementos da narrativa apareceram. Em uma visão geral, “narrar é contar uma 

história, e para tanto teremos personagens, cenários, conflitos e cenas” (PESSOA, 2008, p.14). 

Já Ana Maria Triconi Borgatto (2015) afirma que para contar uma história são necessários um 

narrador, o espaço, personagens, tempo, e enredo, dessa forma incluindo o elemento temporal. 

Outra abordagem na concepção de Francis Vanoye (1994, p.41) afirma que “é a 

narrativa que permite que a história tome forma, pois a história enquanto tal não existe”, então, 

a narrativa pode ser entendida como uma forma de estruturar a história ou os fatos a serem 

                                                 
4 A escolha dos entrevistados para essa pesquisa se deu de forma aleatória não probabilística e por conveniência 
do pesquisador, a realização das entrevistas foi presencial e por meio de vídeo conferência, individualmente, 
realizadas entre os dias 6 e 26 do mês de maio do ano de 2017. 
5 Pedro Rocha (ROCHA, P): é formado em jornalismo pela UFSM (2003), atuou como operador de câmera em 
DVD´s musicais e produções internacionais (2006 – 2012); assistente de montagem de longa-metragem (2003); 
diretor de fotografia de documentários, minisséries, filmes publicitários e campanhas eleitorais (2013-2017); 
codiretor de fotografia de longa-metragem (2016). Entre as premiações recebidas está o “Troféu Cineclube”, 
homenagem do Movimento Cineclubista Brasileiro pela contribuição à linguagem e ao desenvolvimento da cultura 
audiovisual (2015). Atualmente realiza trabalhos de consultoria, cursos e workshops sobre linguagem audiovisual 
e direção de fotografia. É sócio efetivo da ABC - Associação Brasileira de Cinematografia. Disponível em: 
<https://pedrorocha.me/about/>. Acesso em: 08 de junho de 2017. 
6 Giovane Rocha (ROCHA, G):  é formado em fotografia pela Universidade Católica de Pernambuco (2012), 
iniciou sua carreira em televisão como repórter cinematográfico (1997-2002), atuou como diretor de fotografia em 
filmes publicitários, documentários, videoclipe e cinema em curtas-metragens, DVD’s musicais e Campanha 
política (2002-2017); estudou fotografia para cinema, curso ministrado por Jorge Monclar na AIC/RJ - Academia 
Internacional de Cinema do Rio de Janeiro (2003); Ministrou a Oficinas de Cinema digital e de Direção de 
fotografia (2008 e 2009); Foi jurado da Mostra competitiva nacional no Santa Maria Vídeo e Cinema (2008); 
Atuou como foto documentarista (2011 e 2014); como diretor de cena de DVD’s musicais (2016). Atualmente 
atua com diretor de fotografia em trabalhos publicitários e projetos autorais, além de foto documentários. 
Disponível em: <http://fotogiovane.wixsite.com/filmes/sobre>. Acesso em:08 de junho de 2017. 
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narrados. Nesse sentido, consideramos que “contar histórias seja um traço distinto de todo o 

discurso humano; e a narrativa uma forma expressiva universal, presente seja da experiência 

bibliográfica, seja nas vicissitudes da interação social” (ROCHA, 2003, p.38). Dessa maneira, 

o discurso oral ou escrito não são as únicas formas de narrar algo.  

Para Pessoa (2008, p.14) essa visão abordada por João de Castro Rocha (2003), “permite 

aceitar o fato de que a narrativa é capaz de se materializar em suportes, os mais variados, entre 

eles a pintura”, ou seja, é possível estabelecer uma narrativa, independente do suporte, e assim 

transferir as características e elementos narrativos do meio literário para a pintura, a fotografia, 

o teatro ou o cinema, por exemplo. Sendo assim, podemos transferir as características 

linguísticas da narrativa literária, para uma narrativa visual. Seguindo esse pensamento, Vieira 

(2009) diz que, a narrativa é um processo duplo independente do meio, o primeiro é a história 

representada e o segundo é a forma que ela é contada. Portanto, quando uma história literária é 

adaptada para a pintura, o teatro, ou cinema, teremos também diferentes formas de apresentar 

e contar a história visualmente.  

A estrutura da narrativa visual é descrita por Bruce Block (2010, p.2): “Los componentes 

visuales básicos son el espacio, la línea, la forma, el tono, el color, el movimiento y el ritmo. 

[...] Un componente visual comunica estados de ánimo, emociones, ideas y, aun más 

importante, marca una estructura visual en una imagen”. Podemos dizer, então, que esses 

elementos organizados em uma estrutura visual apropriada são capazes de estimular sensações 

e definir sentimentos, com reflexos na compreensão do observador, assumimos então, que são 

os códigos visuais, ou seja, elementos visuais, que permitem que a narrativa visual seja 

interpretada ou entendida por um observador. 

 

2.1. O PRIMEIRO REGISTRO DA NARRATIVA. 

 

Na história da humanidade podemos considerar que a pintura foi o primeiro meio em 

que o homem produziu narrativa, que pôde ser registrada em meio físico, muito antes do tempo 

dos grandes pintores e da própria escrita. Segundo Monclar (2009, p.7) “desde que o homem 

existe sobre a face da Terra, buscou um formar de registrar visualmente a sua presença”. 

Podemos dizer que desde as primeiras pinturas rupestres, eram narradas as conquistas, as lutas, 

seus grupos sociais e hábitos, as representações eram permeadas e carregadas de elementos 

narrativos, assim a narrativa visual acompanha o ser humano desde seus primeiros vestígios na 

história. 
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O primeiro e talvez o mais significativo aspecto para a composição de uma imagem 

figurativa e realista é a luz e a sombra. Para Erica Cristina de Souza Frazon (2012, p. 59) “o 

fenômeno da luz e da sombra transita da esfera da natureza para a esfera da arte quando o 

homem desenvolve a pintura”, com isso na representação da natureza em uma obra há uma 

busca constante do artista para dar mais realismo à sua arte. 

Segundo Graça Proença (2001), no final da Idade Média entre os pintores renascentistas 

predominava como tendência, a interpretação científica do mundo.  
 
O resultado disso nas artes plásticas, e sobretudo na pintura, são os estudos da 
perspectiva segundo os princípios da matemática e da geometria. O uso da perspectiva 
conduziu a outro recurso, o claro-escuro, que consiste em pintar algumas áreas 
iluminadas e outras na sombra. Esse jogo de contrastes reforça a sugestão de volume 
dos corpos.  A combinação da perspectiva e do claro-escuro contribuiu para o maior 
realismo das pinturas (PROENÇA, p. 82). 
 

Nas representações visuais pictóricas, os artistas utilizavam o claro e o escuro buscando 

a aproximação com a realidade e a criação de sensações. Historicamente, foram criadas e 

aprimoradas inúmera técnicas que em determinados movimentos artísticos e escolas tiveram 

seu desenvolvimento, nos quais o estudo da luz figurou. 
 
Essa história passaria por diversas maneiras de representar a própria "matéria" 
luminosa e sua cor, ora amarelada como em Rafael7, ora azulada como em Constable8, 
ora ainda branca ou vermelha. Traria a marca de várias concepções sucessivas da luz, 
como brilho, como ondulação, como atmosfera; demonstraria sobretudo as variações 
da encenação luminosa, desde os pintores do claro-escuro como Caravaggio9 e 
Rembrandt10, em que a luz designa vivamente zonas significantes, até os pintores 
iluministas, de Velasquez11 a Vermeer12, nos quais a luz banha os objetos, encerra-os 
e une-os uns aos outros. (AUMONT, 2002, p. 286). 
 

                                                 
7 Rafael Sanzio (1483 – 1520) - O artista italiano, dedicou a sua arte para a pintura e arquitetura, se tornou famoso 
pelos afrescos na decoração do vaticano, por coordenar os trabalhos arquitetônicos da Basílica de São Pedro, e 
pela produção das Madonas, uma série de pinturas sobre a Virgem Maria, foi um dos maiores representantes do 
Renascimento. 
8 John Constable (1776 – 1837) – O artista inglês, foi o pioneiro da pintura de paisagem ao ar livre, e da percepção 
e estudo da mudança dos efeitos da luz e condições atmosféricas na arte, seu trabalho teve grande influência 
decisiva sobre os impressionistas. 
9 Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610) – O italiano foi um mestre do contraste de luz e sombra. Seu 
trabalho era visto pelos patronos das artes em geral, e em particular pela Igreja Católica, como indecoroso. Primeiro 
grande representante do estilo Barroco ao qual exerceu grande influência. 
10 Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669) – De origem holandesa o pintor teve sua vida marcada por 
tragédias, famoso pela produção de gravuras e representação bíblica ricas em detalhes e justaposição muito forte 
de luz e sombra, estudou com Caravaggio, que teve muita influência em sua obra. 
11 Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660) – O espanhol destacou-se na pintura de retratos, 
principalmente de integrantes da nobreza espanhola. Importante representante do Barroco, principalmente pela 
utilização em suas obras da técnica do Tenebrismo (aplicação de fundo escuro) e do realismo que buscava tornar 
a imagem o mais real possível. 
12 Johannes Vermeer (1632-1675) – O artista holandês também é conhecido como Vermeer de Delft ou Johannes 
van der Meer, possui poucas obras, produzia cerca de três por ano. Suas telas são caracterizadas pela luminosidade 
solene, mantém suas figuras distantes criando uma atmosfera intimista e uma impressão de mistério, o que explica 
a importância de seu trabalho para o movimento impressionista do século XIX. 
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Sabe-se que o estudo da composição do claro e escuro em uma imagem teve grande 

importância para movimentos artísticos, como o Renascimento e o Barroco. Frazon (2012), 

afirma que o estudo das sombras é uma característica do Renascimento, com destaque a 

Leonardo Da Vinci, nascido em 15 de abril de 1452 na Itália e vivo até 1519. Este artista tornou-

se uma referência no estudo da luz na pintura e contribuiu no desenvolvimento da técnica do 

chiaroscuro13, destacando-se na utilização e desenvolvimento dessa técnica, “entre os pintores 

europeus Da Vinci foi precursor do equilibrado uso da luz e da sombra” (FOLHA, 2007, p.76). 

Podemos ver na Figura 1, as nuances de tons mais claros e escuros utilizados para dar volume 

e destacar as pessoas retratadas do cenário. Da Vinci, foi também, referência para muitos 

pintores que vieram a seguir suas técnicas. 

 

Figura 1: La Vierge à l’Enfant avec sainte Anne14 (1501 e 1519) - Leonardo Da Vinci. 

 

 
Fonte: Disponível em <http://www.louvre.fr/expositions/lultime-chef-doeuvre-de-leonard-de-vinci-la-sainte-
anne?ltype=archives>. Acesso em: 12 de novembro de 2015. 

 

                                                 
13 Chiaroscuro é uma palavra de origem italiana que quer dizer claro-escuro, é uma técnica da pintura artística que 
foi muito utilizada no período renascentistas do século XV, consiste na aplicação de contraste entre luz e sombra 
na representação de objetos e profundidades. 
14 Título em Português “A Virgem, o Menino e Santa Ana” - Obra de Leonardo Da Vinci, pintada em Milão entre 
1501 e 1519, incompleta devido a morte do pintor, utiliza a técnica do Chiaroscuro. 
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Muitos artistas usaram e também aperfeiçoaram a técnica em suas telas, sobre a 

utilização da técnica de claro-escuro, Frazon destaca ainda, que 
 
Ponce de Léon (2006) relata que o pintor holandês Rembrandt Van Rijn (1606-1669) 
utilizava-se de tons claros e escuros para diluir contornos e destacar claridades em 
pinturas precisas e intimistas. O pintor resgatou o jogo entre claro e escuro proposto 
por Caravaggio, com a intenção de produzir efeitos dramáticos e dar ao quadro um 
significado tanto visual como espiritual (FRANZON, 2012, p.73). 
 

Juntamente com o claro e escuro outra técnica que foi bastante explorada na pintura, 

principalmente por Da Vinci, foi o sfumato15, que segundo a Coleção Folha – Grandes mestres 

da pintura (2007), junto ao tratamento da luz teve grande importância em relação à construção 

da atmosfera e ao tom intimista da cena, caracterizando-se dessa forma o uso de técnicas que 

se complementam para criar um efeito visual para uma narrativa intencional. Para Frazon (2012, 

p. 60), 
 
no caso da pintura, os efeitos ficarão por conta das nuances de luz e sombra. Na 
História da Arte, a junção das palavras “luz” e “sombra” remetem a um procedimento 
em pintura, onde a atenção do artista dirige-se aos contrastes luminosos, na tentativa 
de transmitir maior veracidade ou “maior ilusão”. A intenção reside em convencer o 
observador de que o que se passa na bidimensionalidade de uma superfície são 
situações espaciais, no sentido tridimensional, que simulam altura, largura e 
profundidade. 
 

A construção de uma narrativa vai além dos aspectos espaciais e sensações que o artista 

tenta passar ao espectador de sua obra, Frazon (2012) afirma que Leonardo Da Vinci, foi quem 

percebeu a contraposição entre luz e sombra como forma de expor os fenômenos cromáticos, e 

revelação do núcleo da linguagem plástica e psicológica. Isto possibilita o tratamento dos 

elementos da pintura como instrumentos de uma narrativa para provocar sensações.  

Para Rodrigues (2010, p.24) a “luz e sombra são, portanto, conceitos que remetem 

habitualmente a uma realidade espacializada. Seria preciso repensá-los como processos 

duracionais”. Dessa maneira conforme o artista atribui mais ou menos luminosidade, sombras, 

tons claro ou escuros na tela, formam-se áreas de atenção e de tensão que revelam ou reforçam 

texturas e profundidade, transparecendo a reação desejada na percepção espaço-temporal do 

espectador ao apreciar a imagem.  

Entre as sensações desencadeadas pela utilização da luz e da sombra na pintura, Frazon 

(2012), diz que no aspecto sensorial da luz instiga segurança, proteção e conforto ao contrário 

da sua ausência que provoca insegurança e medo. Assim, muitos artistas tiveram participação 

                                                 
15 Sfumato é uma técnica artística utilizada para gerar suaves gradientes entre as tonalidades. Na etimologia 
Sfumato deriva do italiano "sfumare", ou seja, "de tom baixo" ou "evaporar como fumaça". O sfumato, juntamente 
com o chiaroscuro, foram exploradas no período renascentista a partir do século XIV.  
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e grande influência no desenvolvimento e utilização das técnicas de claro e escuro na pintura 

para provocar sensações no espectador, dando origem a movimentos artísticos e influenciando 

novas gerações de pintores.  
 
O pintor italiano Michelângelo Merisi, conhecido como Caravaggio (1571-1610) 
explorou magistralmente o uso da luz e sombra, do claro e escuro. Nas obras de 
Caravaggio, “a violência da luz brotando das sombras intensas” expressam realismo 
e dão um aspecto monumental aos personagens, criando o estilo “luminista”, que 
influenciou pintores como Velázquez, Van Dyck, Rembrandt e Vermeer. 
(FRANZON, 2012, p.70). 
 

Algumas características de como cada pintor trabalhava com a luz está presente e 

marcado em suas obras. Caravaggio destaca em suas pinturas, o contraste de luz e sombra 

marcado e intenso, como pode ser observado na figura 2, os contrastes entre a luz e a sombra 

reforçam os relevos e as formas, assim marcam os pontos de destaque. Dessa forma os 

personagens em tonalidade mais clara se diferenciam do fundo mais escuro. Em outra 

interpretação possível também podemos dizer que o ombro, o braço e a perna de David mais 

iluminada, certamente direciona o olhar do espectador até a cabeça de Goliat ao chão, também 

iluminada com tonalidade mais clara que o os elementos de fundo. 

Segundo Goethe (1992), somente teria êxito o artista que tivesse domínio das técnicas 

da luz, da sombra e das cores e que além da esfera da pintura toda a intuição humana seria 

baseada no jogo entre luz e sombras ou no claro e escuro. Em uma última abordagem sugerimos 

que as experiências sensoriais que a luz e a sombra provocam tem ligação com uma determinada 

constituição cultural. Frazon (2012) explica que dessa forma a interpretação que o espectador 

fará, das intensidades de luz e de sombras na imagem, podem provocar diversas representações 

sensoriais. 
 
Originados do medo existencial e de sensações como conforto/desconforto, 
prazer/desprazer, a luz e a sombra compõem os códigos terciários ou culturais, que se 
encontram polarizados e valorados. A necessidade de valorar os polos positivamente 
e negativamente serve para orientar o homem na tomada de decisões, atitudes e 
comportamentos. Nos primórdios, quando ele via a necessidade de se proteger da 
noite dentro das cavernas, pois havia perigo na escuridão. O escuro representou o 
negativo. Assim como, o dia lhe servia para todo tipo de atividade, já que a luz o 
ajudava a avistar o perigo, dando-lhe a sensação de segurança, sendo, portanto, 
positiva. (FRANZON, 2012, p.64). 
 

Além de produção de sentidos na representação do claro e escuro, fica claro também a 

possibilidade de criar formas. Segundo Frazon (2012), a capacidade de gerar formas através da 

utilização de luzes e sombras é um processo subjetivo, assim sendo está ligado às sensações e 

impressões entre o pintor e o observador. Um exemplo disso são as obras de Da Vinci, que fez 

uso das técnicas chiaroscuro e Sfumato tanto para um maior apreço estético para as suas obras 
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como também para induzir as sensações no espectador. Observamos na figura 1 a presença da 

sombra em degradê que atribui o relevo ao rosto dos personagens ressaltando sua expressão, 

assim como o volume do tecido e a profundidade do cenário ao fundo, estes elementos podem 

transparecer sensações de paz, tranquilidade, calor e segurança. 

 

Figura 2: David vencedor de Goliat.16 (1600) - Michelangelo Merisi da Caravaggio. 

 

 
Fonte: Internet. Disponível em: <https://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-
line/obra/david-vencedor-de-goliath/>. Acesso em: 18 de maio de 2017. 
 

Segundo Folha (2007, p. 76), “a sombra é a diminuição tanto de luz como da escuridão 

e encontra-se entre a luz e a escuridão”, o tratamento dos tons de escuros e claros criam 

sensações e sentimentos, e auxiliam a contar a história planejada pelo artista na pintura. Pois ao 

colocarmo-nos em posição de observação de uma pintura que foi produzida utilizando a técnica 

de claro e escuro passamos a percorrer a visão pelas formas, cores e tons. Deste modo, as áreas 

de luz e de escuridão direcionam nosso olhar não apenas criando formas e contornos, mas nos 

estimulando para a compreensão, através da experiência visual, da atmosfera criada na obra e a 

narrativa proposta com o tempo e espaço desejados pelo artista. 

 

                                                 
16 Título em Português: Davi vencedor de Golias – pintura a óleo de Michelangelo Merisi da Caravaggio, pintada 
em 1600. Está em exposição no Museu do Prado em Madri. 
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2.2. CLARO E ESCURO NA NARRATIVA EM AMBIENTE REAL. 

 

Saindo do suporte gráfico e passando para o ambiente real, a narrativa visual também 

foi muito desenvolvida no teatro, onde diferencia-se da pintura em um aspecto básico, pois ao 

contrário das artes plásticas o teatro é uma arte performática. Dessa maneira, as atuações são 

apresentadas diretamente ao espectador.  

Por se tratar de um ambiente real e não uma representação visual, podemos identificar 

algumas regras para a iluminação no ambiente cênico. Araújo (2012, p. 18), propõe estabelecer 

dois princípios básicos para a iluminação cênica, onde o primeiro é: “a sombra só existe porque 

existe a luz que incide em alguma matéria sólida”. Dessa forma, se obtém áreas de claro e de 

escuro, criando no ambiente cênico áreas com abundância de luminosidade e outra com baixa 

incidência de luz, o que pode proporcionar a composição de formas no espaço real em relação 

ao olhar humano. 

Araújo (2012, p.18) afirma que para o olhar humano, a única maneira de identificarmos 

a sombra é em contraste com a luz, portanto, “a relação entre os dois elementos produz efeitos 

sobre o olho humano que provocam entendimentos distintos de uma mesma imagem”, o que 

nos leva para o segundo aspecto. O segundo aspecto é um ponto que já vimos na pintura, mas 

aqui veremos em uma perspectiva do ambiente real. “A luz só existe porque a sombra existe, 

ela é quem vai dar os contornos na luz” (ARAÚJO, 2012, p. 24), portanto, sem a sombra não 

seria possível identificar onde a luz acaba e dessa forma não haveria como definir a luz por si 

própria. Assim, se a cena fosse iluminada de maneira a não ter sombras, não seria possível 

perceber, não somente a sombra, mas também a cena como um todo. 

A forma mais visível dessa teoria no teatro para Araújo (2012) é o teatro de sombras ou 

formas animadas17. Este tipo de teatro iniciou numa condição de representação de mortos e 

deuses, onde a sombra assume uma posição de “referência do obscuro, do que não se deve fazer, 

do perigoso: é mesmo comum usar a palavra sombra para designar algo maligno, sorrateiro ou 

traiçoeiro” (ARAÚJO, 2012, p. 25). Portanto, da mesma maneira que na pintura, a sombra no 

teatro, em uma das suas formas de aplicação, é utilizada para criar sensações no espectador, 

ambientar o clima dramático da cena, conduzindo o espectador na narrativa. 

                                                 
17  “O teatro de sombras, arte milenar no Oriente, encantou encenadores no Ocidente já no século XVIII. No 
entanto, ainda é raramente praticada em nosso país. Essa linguagem integra o vasto campo do teatro de animação, 
ou de formas animadas, em que também estão incluídos o teatro de marionetes, bonecos, objetos e mascaras” 
(BELTRAME, 2005, p. 07). 
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Com relação a criação das sensações e da atmosfera, ou seja, o clima da cena a partir da 

luz, o iluminador João Castro Lima (1998) explica que, a atmosfera pode ser definidora de 

diversas situações, como definir uma estação do ano que a cena se passa, ou então, o momento 

do dia, se é entardecer ou amanhecer e até mesmo o período do ano.  O autor ainda afirma que 

também é possível influenciar de forma sutil no estado de espírito do espectador, tornando-o 

mais triste ou alegre, agressivo ou submisso, extrovertido ou introspectivo, que isso é feito 

tradicionalmente através da aplicação de cores à iluminação. “Pode também ser utilizado o 

balanço entre luz e sombras: contrastes muito exagerados podem induzir a estados de 

claustrofobia, apreensão ou mesmo terror” (LIMA, 1998, p. 9). 

Historicamente, para Araújo (2012), a condição de temor da sombra criou uma espécie 

de rejeição, onde o objetivo é eliminar as sombras quando se ilumina um espaço, tornando-a 

mistificada e indesejada. Com o avanço tecnológico foi possível iluminar o palco ao máximo, 

visto que no início do uso da iluminação no teatro em espaços fechados a cena era dominada 

pela penumbra e com o desenvolvimento da iluminação tornou-se possível quase eliminar a 

sombras por completo. O autor ainda ressalta que, 
 
contudo, a sombra (em conjunto com a luz) fornece o contorno e a forma das coisas e 
é essencial para a percepção do espacial. Ela acumula também funções dramáticas e 
na atuação (para além do teatro de sombras). Necessita, portanto, ser explorada em 
suas diferentes modulações em situações e cenas. (ARAÚJO, 2012, p. 25). 
 

O claro e escuro, a luz e a sombra, no entanto não são elementos utilizados unicamente 

na tentativa de criar sensações. Para Lima (1998), eles fazem parte de um conjunto de elementos 

e recursos empregados para além de provocar o estado emocional do espectador, podem 

construir uma narrativa através da criação de espaços e atmosfera. Nesse sentido para Araújo 

(2012, p. 25), “a sombra, assim como a luz, representa tanto nichos vazios quanto sólidas 

paredes; e causa tensões no espaço”, assim a luz e a sombra no espaço cênico são utilizadas 

também para delimitação de espaços na organização visual, estética da cena e também do 

cenário, ambienta a tensão, as sensações e direciona a atenção do espectador que se deseja para 

cena. A luz e a sombra abrem possibilidades de compor o cenário de forma dinâmica, através 

da criação de ambientes ao iluminar um espaço e não outro, além de limitar a visibilidade do 

que não se quer mostrar, ou de se mostrar apenas o que é desejável ao espectador perceber em 

determinado momento.  

Um outro recurso é a possibilidade de fazer recortes da narrativa ou do espaço cênico 

no teatro, através do uso de áreas de luz e sombra. Para Lima (1998) no cinema e na televisão 

são utilizados os cortes e os planos fechados, já no teatro toda a área onde acontece a cena é 
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vista pelo observador, que está em uma posição fixa, nesse caso, a iluminação pode ser utilizada 

para selecionar a área que deve receber a atenção do espectador e dessa forma valoriza uma 

determinada parte do palco em relação às outras. 

A perspectiva é outro elemento que, assim como na pintura, é intensificada através de 

variações entre claro e escuro. No espaço cênico as sombras são utilizadas para dar ao 

espectador a percepção da dimensão de profundidade, que no teatro deve-se levar em conta 

também uma outra variável que é a posição da qual o espectador está posicionado. 

Considerando-se a estrutura de um palco italiano18, dessa maneira, 
 
essa posição do espectador em relação ao palco acaba fazendo com que se tenha a 
impressão de se estar vendo um quadro, uma figura bidimensional. A terceira 
dimensão (profundidade) obviamente está presente, mas não é tão visível quanto às 
outras duas (altura e largura). Essa sensação de imagem chapada, de imagem 
bidimensional, tende a aumentar quanto maior o teatro (e mais distante se coloque o 
espectador). Diretores, cenógrafos e atores tentam quebrar essa situação com uma 
série de recursos, e cabe também aos iluminadores um papel na tentativa de 
“devolver” a terceira dimensão ao espectador. (LIMA,1998, p.8) 
 

Para Araújo (2012) o encontro dos elementos cenário, sombra e luz, fornecem o clima 

e a sensação do ambiente cênico, dessa maneira “a luz ilumina o cenário, delimitada (o) pela 

sombra; o cenário reflete a luz e cria espaços de sombra; e a sombra delimita a luz e auxilia o 

cenário, cobrindo-o” (ARAÚJO, 2012, p. 27). Estes elementos são controlados pelo encenador 

sempre levando em consideração um em relação ao outro. 

Alguns cuidados devem sempre estar presentes, quando alteramos um elemento para 

chegar ao clima desejado, a um determinado estado de espírito do espectador, interferimos 

também em outros elementos. “Ao tentarmos trabalhar a tridimensionalidade (escultura) do 

espetáculo, podemos estar mexendo na atmosfera da iluminação” (LIMA,1998, p. 10), assim o 

equilíbrio destes exige do iluminador um elevado conhecimento dos efeitos de cada um dos 

elementos. 

O contraste entre claro e escuro toma tal importância no espaço cênico e na construção 

da cena que “a sombra passa a representar, toma forma, assume um papel. Não é, pois, o teatro 

a arte de representar? Essa arte se estende a tudo que está na cena, logo, abrange a sombra” 

(ARAÚJO, 2012, p. 26). Portanto, no teatro a iluminação toma o status de um personagem 

decisivo na construção da narrativa. 

Dessa maneira, a partir do teatro a sombra é adotada como ferramenta na construção da 

narrativa para criar o clima e sensação no espectador, direcionar a atenção na cena e delimitar 

                                                 
18 Segundo LIMA, (1998, p.8) palco Italiano é a estrutura de palco no teatro onde o espectador fica em posição 
fixa de frente para o palco. 
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espaços, onde “a sombra afeta diretamente a luz que já não apenas ilumina o espaço desejado, 

mas leva em consideração, qual sombra irá surgir, quais partes do cenário vão ficar na penumbra 

e quais terão maior e/ou menor destaque na área total iluminada” (ARAÚJO, 2012, p. 30), 

atribuindo ao olhar do espectador a interpretação da imagem, semelhante ao que vimos na 

pintura, a composição das áreas de luz e de sombra provocavam sensações e compreensão da 

narrativa proposta. 

 

2.3. O CLARO E ESCURO E A NARRATIVA NA TELA AUDIOVISUAL. 

 

Abordaremos agora o audiovisual, mas primeiramente se faz necessário definirmos 

algumas terminologias para facilitar a compreensão do estudo. Para efeitos desse trabalho, o 

audiovisual será compreendido como a linguagem que engloba, o cinema, o vídeo, a televisão, 

pois sabe-se que a linguagem possui a mesma origem, a imagem fotográfica. Como afirma, 

Érika Rodrigues Simões Duran (2010, p. 17), “a linguagem audiovisual teve como instrumento 

de sua gênese a fotografia, possibilitando o automatismo da captação das imagens e a criação 

do cinema, o marco desta linguagem”, dessa maneira ao nos referirmos ao audiovisual 

estaremos tratando das imagens que foram produzidas dentro dessa linguagem. 

Também “entendemos por linguagem audiovisual cinematográfica os termos técnicos 

usados pelos que trabalham em cinema e TV, de forma que possam obter uma uniformidade de 

comunicação” (RODRIGUES, 2007, p. 25). Ademais, os termos imagem fotográfica e imagem 

audiovisual para nosso estudo possuem o sentido da imagem produzida por uma câmera, 

independente do suporte a que essa imagem possua quando acabada, em movimento ou estática. 

A tecnologia para imagens em movimento introduziu novos olhares e maneiras de 

compreender uma imagem narrativa, “a representação fílmica é mais realista pela riqueza 

perceptiva, pela (fidelidade) dos detalhes do que os outros tipos de representação (pintura, 

teatro), mas, ao mesmo tempo, só mostra efígies, sombras registradas de objetos que estão 

ausentes” (AUMONT, 2011, p. 100). Para Martin (2005) a imagem audiovisual chamada por 

ele de imagem fílmica é, antes de tudo, a busca pela imagem realista ou dotada de todas as 

aparências do mundo real. Bazin (1991, p. 24) complementa que “as categorias da semelhança 

que especificam a imagem fotográfica determinam, pois, também a sua estética em relação à 

pintura. As virtualidades estéticas da fotografia residem na revelação do real”. 

Diferente da pintura, o aparato tecnológico envolvido na captação da imagem 

fotográfica é automático e criou um marco na história, um novo modo de se produzir uma 
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representação realista do mundo. Sobre a relação entre a fotografia e a pintura Bazin explica 

que 
 
a originalidade da fotografia em relação à pintura reside, pois, na sua objetividade 
essencial. Tanto é que o conjunto de lentes que constitui o olho fotográfico em 
substituição ao olho humano denomina-se precisamente “objetiva”. Pela primeira vez, 
entre o objeto inicial e a sua representação nada se interpõe, a não ser um outro objeto. 
Pela primeira vez, uma imagem do mundo exterior se forma, automaticamente, sem a 
intervenção criadora do homem, segundo um rigoroso determinismo. A personalidade 
do fotógrafo entra em jogo somente pela escolha, pela orientação, pela pedagogia do 
fenômeno; por mais visível que seja na obra acabada, já não figura nela como a do 
pintor. (BAZIN, 1991, p. 22) 

 

Em relação ao espectador no teatro essa relação da representação e do real se distingue 

ao audiovisual. No teatro a construção do espaço cênico é mais realista, no cinema segundo 

Aumont (2011), o espaço da enunciação é mimético e ilusório. Não é possível obter uma 

resposta ou interferência do espectador no momento em que a imagem é captada. Assim no 

teatro o espectador pode influenciar a condução da narrativa, situação que no cinema é inviável, 

pois  
 
no teatro, os atores e o público estão no mesmo espaço-tempo, separados apenas por 
uma fronteira convencional. A fronteira da tela já é totalmente hermética: "A peça de 
teatro pode imitar ou não uma fábula, a verdade é que sua ação, se necessário 
mimética, é assumida por pessoas reais, que evoluem em um espaço e em um tempo 
real no próprio "palco" em que se encontra o público (METZ, Christian, O significante 
imaginário apud AUMONT, 2011, p. 178). 
 

Já no audiovisual, o espaço e o tempo também passam a ser representações, dessa 

maneira, em relação ao espectador, Aumont (2011, p. 100) destaca que o audiovisual  
 
o "ausenta" no tempo e no espaço, porque a cena registrada já passou e porque se 
desenvolveu em outro lugar que não na tela onde ela vem se inscrever. No teatro, o 
que representa, o que significa (atores, cenário, acessórios), é real e existe de fato 
quando o que é representado é fictício. No cinema, representante e representado são 
ambos fictícios. Nesse sentido, qualquer filme é um filme de ficção. 
 

A iluminação é uma das principais ferramentas do audiovisual para a criação da 

atmosfera realista e do clima, pois assim como na pintura e no teatro, “serão procurados na 

imagem elementos que seguramente comovam o espectador, logo elementos universais, 

simples, fáceis de sublinhar (a cor, é claro, mas também o contraste: o claro-escuro é sempre 

utilizado para um efeito emocional forte)” (AUMONT, 2002, p. 277). 

Para Aumont (2006), elementos da pintura foram retomados pelo cinema, como a 

organização e a composição da superfície da tela, assim como a disposição geral das linhas, 

também o movimento de conjunto, o arranjo das luzes e das sombras, a harmonia das cores, a 

colocação das personagens e dos objetos, e a atmosfera da cena.  
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Segundo Martins (2004), a iluminação foi a responsável por permitir a exposição e o 

aumento do efeito dramático da imagem na tela por meio de um aprimorado trabalho com a luz. 

Foram desenvolvidas técnicas dramaticamente poderosas na criação visual, no qual, a 

iluminação deixou de figurar meramente com o papel de fornecer luz suficiente para permitir a 

captação das imagens, e passou a constituir a narrativa e a estética. 

Além dos elementos universais, uma característica referente a luz na constituição da 

imagem no audiovisual necessita ser observada, pois na imagem fotográfica, ainda mais do que 

na pintura, o estilo da luz rege a expressividade da imagem “porque se trata de uma imagem-

luz, de uma imagem em que a luz está não só representada, mas presente” (AUMONT, 2002, 

p. 287). 
 
Quando um raio luminoso incide sobre um objeto, determina nesse objeto uma zona 
de luz e uma zona de sombra delimitada pela forma. A distância que separa as 
intensidades respectivas dessas duas zonas constitui aquilo a que se chama o contraste. 
O contraste depende do gosto artístico do diretor de fotografia. É através do contraste 
que o diretor de fotografia se exprime e dá à imagem uma cor e sonoridade própria. A 
atmosfera nascerá do jogo sutil das luzes e das sombras, cinzenta e triste, brilhante e 
luxuosa, dura e acre, conforme a história, o meio no qual ela se desenrola e a 
psicologia das personagens que a animam (AGEL, Henri. O Cinema, p. 168 apud 
MARTINS, 2004, p. 22). 
 

Nesse ponto, a função do diretor de fotografia se torna fundamental para o 

desenvolvimento de uma narrativa e estética audiovisuais. Para Monclar (1999) esse é o 

profissional de uma produção audiovisual que 
 
não pode ser apenas um técnico, tem que ter um nível cultural, informação e 
sensibilidade e muita criatividade. Conhecer pintura é fundamental, desenvolvendo 
sua percepção para as cores e composição, iluminação e alto nível técnico-
cinematográfico (MONCLAR, 1999, p.14). 
 

Para Jane Barnwell (2013) o diretor de fotografia é o chefe do departamento de câmera 

e iluminação, já Rodrigues (2007, p.81) dá o nome de departamento de fotografia. O diretor de 

fotografia é o “responsável pela iluminação, clima dramático em termos de iluminação, escolha 

de ângulos, movimentação e enquadramentos de câmera”. Barnwell (2013), salienta que as 

decisões do diretor de fotografia, a respeito da iluminação e enquadramentos, são tomadas em 

conjunto com o diretor.  

Neste ponto Monclar (1999) afirma que, a função do diretor de fotografia é criar o 

“clima dramático-visual” da cena, e esta função levada do cinema para a televisão não sofreu 

mudanças, manteve-se desse modo orientada a fazer a ficção se tornar realista na tela. Da 

mesma maneira o uso da iluminação, para Martins (2004), é elemento decisivo para criar a 

expressividade da imagem, não sendo reconhecida pelo espectador como tal, está diretamente 
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ligada a criação da atmosfera e sendo assim é difícil de ser percebida por olhos inexperientes. 

Nas produções atuais notamos uma maior preocupação com a verdade na iluminação na busca 

por um realismo visual. 

Como já vimos na pintura e no teatro a função da luz para a criação da imagem. Agora 

no audiovisual nos valemos mais uma vez de Martins (2004) para explicar a principal função 

da luz no audiovisual. “A iluminação serve para definir e moldar os contornos e os planos dos 

objetos, e também para criar a impressão de profundidade espacial, assim como para criar a 

atmosfera emocional e até efeitos dramáticos” (LINDGREN, 1948, p. 12919 apud MARTINS, 

2004, p. 72). 

Em relação ao espectador, o objetivo da iluminação no audiovisual é que a imagem 

provoque “um sentimento de realidade em certos casos suficientemente fortes para provocar a 

crença na existência objetiva do que aparece na tela” (MARTIN, 2005, p. 28). 

Segundo Cardeal (2006, p. 10), a linguagem audiovisual atual foi estabelecida 

comercialmente, nos primeiros 30 anos do século XX nos países da Europa e nos Estados 

Unidos. Criou-se um mercado audiovisual onde o cinema se destacou e se desenvolveu, 

incentivando estudos teóricos e técnicos além do desenvolvimento tecnológico. “Concepções 

estéticas da fotografia e da pintura foram incorporadas nas construções de planos significativos, 

no uso do chiaroscuro, etc.”, e desse modo, abriu uma série de possibilidades para narrativa 

por meio da variação da iluminação. 

Aumont (2012) complementa que, 
 
sob essa rubrica entra toda uma série de fenômenos: variações mais ou menos 
contínuas da luminosidade e das cores, sombras definidas e sombras projetadas, 
"perspectiva" atmosfera (Isto e, o fato de que os objetos muito afastados são vistos 
com menor nitidez, em razão da interposição de uma maior espessura de atmosfera, 
às vezes mais ou menos brumosa e mais azulada). Todas essas variáveis fornecem 
importante informação sobre a profundidade - às vezes enganosa: os objetos 
luminosos aparecem sistematicamente mais próximos; inversamente, aqueles cuja cor 
é semelhante a do fundo tendem a aparecer mais afastados. Uma das mais importantes 
é o gradiente de iluminação, ou variação progressiva da iluminação de uma superfície 
em função de sua curvatura, vinculado à presença de sombras definidas que fazem os 
objetos aparecerem como sólidos. (AUMONT, 2002, p.43) 
 

O claro e escuro na iluminação fotográfica permite a criação de sensações no espectador, 

assim como já referido anteriormente, na pintura e no teatro, onde “a utilização de sombras 

salientes foi também lançada pelo expressionismo. Podem ter uma significação elíptica e 

                                                 
19 LINDGREN, Ernest: The Art of the film. Allen and Unwin, Londres, 1948. 
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constituir um poderoso fator de angústia devido à ameaça do desconhecido que deixa entrever”. 

(MARTIN, 2005, p. 74) 

Da mesma maneira que “os contrastes vigorosos de luz e sombra dão vida e animam as 

feições bem marcadas de um rosto, mas esse mesmo rosto pode aparecer plano, indefinido, 

cinzento e sem expressão” (MARTINS, 2004, p.22), a luz e a sombra utilizados com perícia, 

participam da narrativa e suscitam personalidade e sentimento à cena perante o espectador.  

É importante também levar em consideração a tecnologia e os avanços nas técnicas de 

captação da imagem, finalização e de exibição, para o efetivo resultado da intenção da imagem 

perante o espectador. Segundo Luca (2004) os avanços tecnológicos dos sistemas de projeção 

no cinema colaboram também, para o aprimoramento da sensação de realismo dos produtos 

audiovisuais. Ainda nesse sentido Stam (2003, p. 352) aponta que “as novas tecnologias 

também têm uma clara repercussão sobre a produção e a estética”, e proporcionam, assim, mais 

possibilidades a serem exploradas na busca do realismo nas imagens de um audiovisual. 

Com relação aos elementos responsáveis pela composição dos efeitos desejados na 

imagem, Barnwell (2013, p. 21) afirma que “a composição do plano e a iluminação são 

cuidadosamente combinadas para criar a fotografia do filme. Cada uma delas é crucial para 

criar os efeitos desejados”. Monclar (1999) acrescenta, que a criação desse “clima visual 

dramático” é o resultado da textura e coloração das cenas, dos movimentos de câmera, dos 

planos e enquadramentos, reunidos em harmonia “provocando um impacto emocional proposto 

pelo roteiro. Criando uma sensação subjetiva no espectador” (MONCLAR,1999, p. 15). 

A fotografia de um audiovisual recebe a influência da atividade de vários profissionais 

técnicos e artísticos que estão diretamente envolvidos na execução da produção, em especial o 

diretor de fotografia, mas para o avanço e delimitações em nossa pesquisa, faremos usos dos 

conhecimentos especificamente dos profissionais diretores de fotografia. Dessa maneira o 

referencial teórico reunido aqui permite o prosseguimento através da investigação da prática 

dos diretores de fotografia, assim buscamos identificar de que forma os conceitos teórico são 

aplicados praticamente na construção da narrativa audiovisual por meio da direção de 

fotografia. 

 

3. O CLARO E ESCURO NA PRÁTICA 

 

O método de entrevista em profundidade foi aplicado a esta pesquisa de modo 

presencial e online, via vídeo conferência, a entrevista foi gravada e posteriormente o áudio 

transcrito, para melhor análise dos dados. Assim começamos a entrevista pela relação entre a 
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narrativa e a construção da direção de fotografia da imagem fílmica, onde os entrevistados 

relataram seu processo de criação.  

Segundo o Rocha, P., seu trabalho na direção de fotografia e a criação da imagem 

fílmica de forma global, “mas também em termos de sensação visual, que envolve movimento, 

composição, e que a luz é um desse elementos” (ROCHA, P.). O entrevistado também afirma 

que sua concepção fotográfica inicia “a partir do momento que começa a conhecer as locações, 

a aprofundar um pouco mais na história, a partir das locações, então se consegue criar, começar 

a unir o conceito inicial com o conceito de luz em si” (ROCHA, P.).  Já Rocha, G., inicia seu 

processo pelo entendimento da intenção do diretor, pela leitura do roteiro, visita às locações, 

para então buscar pelas referências para a construção da fotografia, que vai “seguindo uma linha 

para contar uma história, e para causar sensações dentro dessa história, e as sensações causadas 

pela luz e pela sombra” (ROCHA, G.). 

Nessas primeiras falas dos entrevistados, constatamos que: da mesma maneira que 

vimos no quadro teórico, na intenção da composição de luz e sombra na pintura e no teatro, a 

concepção da fotografia, tem na intenção dos diretores de fotografia a utilização dos elementos 

da iluminação para criar na narrativa as sensações e o clima desejado da cena. 

Para trabalhar com a luz e a sombra, Rocha, P. utiliza o conceito de “claves” que 

podemos entender como níveis, ou medições, portanto “trabalhar em uma clave mais baixa, nas 

áreas de sombras, quando na narrativa quer mais sugerir do que mostrar e criar um clima mais 

denso” (ROCHA, P.), levando em consideração o gênero que está trabalhando na narrativa. 

Rocha, P. avalia também a relação em cada sequência e o nível de contraste que está utilizando 

em cada cena e no filme por completo. Rocha, G. afirma que “quando o roteiro é drama, se 

trabalha a narrativa de luz e sombra, para contar a história desse drama em cima da luz. Dentro 

do roteiro, independente de drama, ou comédia, ficção ou documentário, tudo passa por 

nuances, nem sempre se faz a mesma luz para cada cena” (ROCHA, G.).  

Dessa maneira o gênero do filme aliado à narrativa, vão definir a maneira do diretor de 

fotografia construir a sua proposta de luz, e então definir as intensidades e contrastes que na 

composição da imagem vão proporcionar as sensações para a narrativa.  

Rocha, G. afirma que a direção de fotografia é uma arte e que o seu olhar e sua formação 

influenciam na maneira que desenvolve seu raciocínio ao pensar uma imagem. E também leva 

em consideração a “poética da imagem, narrativa imagética, o primeiro e segundo plano, a 

questão da semiótica, da primeira idade, segunda idade e terceira idade, que são as sensações 

causadas pelas imagens que o teu olho produz em relação ao teu consciente” (ROCHA, G.). 
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Esses são também elementos que fazem parte do seu repertório e definem sua forma de construir 

a fotografia de qualquer imagem e narrativa. 

Outro elemento que está presente na fala dos dois entrevistados é a importância do uso 

como referências, de outros trabalhos que utilizam a técnicas de claro e escuro, independente 

do suporte e linguagem. Rocha, P. busca referências para a composição de um conceito de luz, 

principalmente, no seu estudo da pintura. Já Rocha, G. afirma que “referências pode-se buscar 

em um leque grande, que pode ser do documentário a peças de teatro, passando por quadros, 

por arte, pinturas, fotografia still, foto documental, enfim, tudo soma de importância, para poder 

criar as situações, a luz e a narrativa” (ROCHA, G.). Assim, as referências auxiliam ao diretor 

de fotografia a construir um conceito de imagem e narrativa visual, ao que podemos chamar 

também uma forma de expressão artística do audiovisual. 

Devido às características da atividade audiovisual podemos afirmar que ela é uma arte 

coletiva que envolve diversos profissionais de várias áreas, e dessa maneira na composição da 

narrativa segundo Rocha, G. “a fotografia não anda sozinha, dentro no roteiro, ela caminha 

junto, com a direção de arte, com o figurino e com a locação que se está trabalhando”. Em 

relação ao trabalho junto à direção de arte, Rocha, P. afirma que os profissionais desse 

departamento não costumam pensar no filme pela perspectiva da luminância. Assim, em 

algumas situações, torna-se complexa a comunicação entre estes profissionais, pois o 

departamento de arte dá mais atenção à cor do cenário e figurino sem considerar as áreas de 

luminância do espaço cênico. 

O meio e o gênero audiovisual, são também determinantes nas escolhas de um diretor 

de fotografia para a criação da iluminação de uma cena, segundo Rocha, G. a fotografia muda  
 
da publicidade para o cinema, depende muito da narrativa, não podemos fazer uma 
luz publicitária em documentário, uma luz de cinema numa publicidade até se 
consegue, trabalhar uma narrativa de luz de cinema em roteiro publicitário se 
consegue, o processo inverso eu acho que é mais difícil, mesmo porque o cinema é 
muito mais história, muito mais conto, muito mais percepção e sensações do que a 
publicidade, e também se tem mais tempo para fazer essa leitura (ROCHA, G.). 

 
Rocha, P. também apresenta outros elementos que concordam com essa perspectiva 

ao apontar que  
 
no cinema com a narrativa estamos sempre mais evitando mostrar, revelar bem aos 
poucos, enquanto que na tv a cada plano é preciso ter toda a informação. É raro 
encontrar um projeto de TV que tenha uma narrativa com tempo de criar a tensão 
dramática, de construir uma narrativa (ROCHA, P.). 
 

  



20 
 

Rocha, P. apontou como exemplo um audiovisual, no qual atuou como diretor de 

fotografia no ano de 2016 que o claro e escuro é marcante na narrativa, como podemos observar 

na Figura 3. “Foi uma vinheta que se chama Roda de Chimas que acho que cheguei a um tom 

bom, em termos de trabalhar, com pouquíssima informação, todo o filme é uma vinhetinha de 

um minuto e meio, mas todo ele está nesse conceito, acho que teve um bom resultado” 

(ROCHA, P.). 

 

Figura 3: Imagens retiradas do audiovisual Rodas de Chimas (1:43). 

 

 
Fonte: Internet. Disponível em: <https://pedrorocha.me/2016/04/26/roda-de-chimas/>. Acesso em 10 de junho de 
2017. 

 

Rocha, P. também acrescenta que é difícil encontrar um gênero de TV que comporte 

uma narrativa mais expressiva com a utilização do claro e escuro, principalmente devido ao 

orçamento, ao tempo, deslocamentos e locações de uma forma que o diretor de fotografia 

contribua para a narrativa, sendo assim o cinema oferece mais estrutura para criar o clima 

específico para a narrativa, assim como sugere Rocha, G., 
 
no cinema você senta com leitura de roteiro de mesa, reunião de pré-produção, você 
consegue definir muito mais essa questão e saber do diretor de arte qual é a ideia dele, 
o que ele está querendo, o que ele está pensando em todo o processo, ai você tem um 
leque de visualização melhor, para criar a luz (ROCHA, G.). 
 

Como exemplo Rocha, G. aponta o filme Cinzas da História, curta metragem gravado 

em Santa Maria/RS no ano de 2003, no qual atuou como diretor de fotografia, que podemos 

observar na Figura 4. O filme foi o único que o entrevistado afirma ter conseguido “colocar luz 

e sombra definidas dentro da narrativa do filme, claro que o filme tinha esse contexto, o roteiro, 
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a narrativa toda a situação imagética do filme pedia isso, ele contextualizava essa situação da 

sombra e da luz” (ROCHA, G.). O entrevistado ainda ressalta que 
 
se tivesse um remake20 do Cinzas da história hoje com a plataforma que se tem, com 
certeza o filme seria outro, até em termos de ajustes, em termos de luz, de color e 
finish21 que tu tem é impressionante, claro que a fotografia não iria mudar muito, a 
concepção artística da luz seria a mesma, só teria mais possibilidade de trabalhar a 
questão de luz e sombra, de enriquecer um pouco mais,  a tecnologia hoje ela te dá a 
liberdade de enriquecer o teu trabalho (ROCHA, G.). 
 

Nesse sentido, percebemos que no processo de criação da fotografia audiovisual, além 

do gênero, também o meio, a plataforma, a tecnologia e o orçamento, que determina a estrutura 

disponível, influenciam a proposta de luz. O diretor de fotografia, dessa maneira, segue algumas 

restrições, conforme meio e o dispositivo final de exibição para o qual está produzindo. O 

cinema, por exemplo, proporciona mais tempo e infraestrutura, o que contribui para construção 

de luz em propostas distintas da narrativa, do que na televisão e internet pois são meios que 

exigem menos tempo de produção e geralmente possuem orçamentos também menores. 

 

Figura 4: Curta metragem Cinzas da história (15:47). 

 

 
Fonte: Internet. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=cZollO1SSKE>. Acesso em 10 de junho de 
2017. 

 

Outra questão que abordamos nas entrevistas foi a tecnologia de captação e exibição, 

também como os avanços tecnológicos de captação de imagem e sistemas de gravação 

                                                 
20 Remake é um termo da língua inglesa que quer dizer: refazer, reconstruir. 
21 Finish é uma palavra da língua inglesa que quer dizer: terminar, acabar ou aperfeiçoar. O termo também é 
utilizado no meio audiovisual para identificar o processo de pós-produção e tratamento e de finalização da peça 
audiovisual. 
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permitem o trabalho com as técnicas de claro e escuro e em que sentido isso afeta a narrativa. 

Rocha, G. diz que atualmente as produções para a televisão e internet alcançam uma estética 

que é muito semelhante à do cinema, que os conceitos de luz estão dialogando com as 

linguagens e que a televisão já está muito mais cinematográfica. Rocha, P. conta que quando 

iniciou no mercado como diretor de fotografia (2009), estavam entrando no mercado as 

primeiras câmeras digitais, e que a maioria dos fotógrafos não gostava do digital, pois os níveis 

de sensibilidade de luz das câmeras na película eram muito superiores que no digital. Do mesmo 

modo Rocha, G. diz que 
 
hoje com a situação que temos, com câmera de alta definição, lentes muito boas (cine, 
PL), que está se trabalhando, tem muita definição, se vê muito. O que eu vejo de 
diferença, que está se trabalhando é uma fotografia com pouca saturação na maioria 
dos filmes, e mais contrastado, mas o contrastado de hoje que eu vejo no cinema ou 
na publicidade não é aquele de luz e sombra, é o contrastado com volume, é a luz que 
vai definindo na escala tonal de cinza, entre hi-light até o Sub-light mas numa escala 
muito suave (ROCHA, G.). 
 

Portanto, constatamos que a atual tecnologia digital alcançou o status de qualidade que 

a película oferece, porém com maior funcionalidade de produção no que diz respeito ao custo 

e praticidade. Rocha, P. acredita que em termos de tecnologia, atualmente, “estamos num 

período que chegamos em um platô, estamos com latitude [...] porque estamos entre uma e outra 

zona de tecnologia, e agora está vindo a HDR22, que ninguém sabe como vai ser, como vai 

expor para HDR” (ROCHA, P.). Logo, o surgimento de novas tecnologias provoca um 

movimento de adaptação e aprendizado para aplicação da técnica do claro e escuro, em auxilio 

à narrativa. Segundo Rocha, G., “mudou bastante, a publicidade está muito mais cinema, 

diferente do que era alguns anos atrás: tudo lavado, gritante, tudo claro. Em cerca de 20 anos, 

hoje você tem a sombra em todos os momentos, mas é agradável e suave” (ROCHA, P.). 

Com a mudança da tecnologia a narrativa ficou mais rica e as possibilidades de acesso 

a recursos para produções menores e com orçamentos mais baixo, tornou possível que as 

técnicas de claro e escuro sejam aplicadas na fotografia para publicidade e outros gêneros e 

plataformas como a televisão, a internet, e games, a tal ponto que, a película está sendo 

abandonada, assim como podemos observar na fala de Rocha, P. 
 

Nenhum fotógrafo fica saudosista de negativo por informação ou por qualidade, e com 
certeza a partir do que temos de equipamento para monitorar em SET e ter controle 
da exposição em baixas luzes, temos a tranquilidade de trabalhar com as nuances de 
sombras, que na minha opinião, é onde está a beleza da fotografia, então com certeza 

                                                 
22 HDR é sigla para High Dynamic Range, Grande Alcance Dinâmico, em inglês. O processo diz respeito ao uso 
de uma gama de valores mais extensa para diferenciar as áreas claras e escuras de uma imagem. A técnica é 
utilizada para melhorar a qualidade visual de vários tipos de imagem, desde fotos até filmes e gráficos de jogos de 
computador. 
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em termos de tecnologia, liberou esse domínio das sombras para um público muito 
maior. 
 

O que percebemos a partir das entrevistas é que a técnica de fotografar, não teve 

alteração na sua função de criar clima e sensações para a narrativa, mas foi enriquecida pelo 

desenvolvimento da tecnologia e a diversidade de plataformas que permitem a utilização de 

técnicas que antes eram possíveis somente nas produções para o cinema. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A abrangência do meio audiovisual é enorme perante as possibilidades de abordagens 

e objetos passíveis de pesquisa. O foco no aspecto especifico da narrativa na linguagem 

audiovisual construída a partir da concepção da iluminação com o uso da técnica do claro e 

escuro, abrangeu uma retomada da criação da técnica por Da Vinci e sua aplicação e 

desenvolvimento por Caravaggio e outros representantes não menos importantes, para a 

evolução da técnica. 

Podemos, então, compreender as funções estéticas da técnica do claro e escuro para 

aplicação de profundidade, relevo e realismo. Além disso, o claro e escuro passou também a 

contribuir para o clima dramático a fim de estabelecer narrativas e emocionar através das 

sensações criadas com as tonalidades, intensidades das cores, sombreados e degrades das 

formas. 

A partir do momento que o teatro passou a acontecer em estruturas fechadas, 

percebemos a contribuição da aplicação da técnica do claro e escuro onde a luz passou a ser 

também uma forte ferramenta do cenógrafo e do diretor para conceber a dramaticidade e 

narrativa nos palcos. Foi com o teatro que ocorreu o primeiro uso em ambiente real do claro e 

escuro, com o objetivo de criar sensações, mas também a construção de espaços que habitam o 

ambiente visual e psicológico do público, através do controle da luz, com o mesmo propósito 

do uso da técnica empregada pelos pintores em suas telas. Assim percebemos que nesse 

deslocamento o claro e escuro foi adaptado pela primeira vez a outra plataforma e narrativa, 

que mais tarde também foi aplicado ao audiovisual. 

No audiovisual podemos compreender a maneira com que o claro e escuro foi aplicado, 

primeiramente no cinema, com a mesma função originária das telas pictográficas. Neste 

sentido, a intenção baseia-se em criar clima e também ambientação espacial. No audiovisual, 

assim como no teatro e na pintura, as nuances de luzes e sombras criam ambientes e permite ao 
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olhar do espectador o enriquecimento da narrativa e da imagem visual, atribuem forma, tensão, 

sentimentos e sensações, assim como permite criar o clima dramático. 

Portanto, o cumprimento dos objetivos da pesquisa para entender como essa técnica 

está sendo aplicada atualmente na direção fotografia, as entrevistas foram fundamentais e nos 

revelaram, através da fala dos diretores de fotografia, que não só a técnica está presente, mas 

também devido ao desenvolvimento tecnológico, está mais acessível. Os diversos projetos 

audiovisuais, independente do orçamento e estrutura de produção, permitem assim, que não só 

no cinema, mas as narrativas para televisão, internet também façam uso das técnicas de luz e 

sombra, o que dá conta do objetivo especificamente em relação ao suporte e a tecnologia 

utilizada atualmente. 

Dessa maneira podemos afirmar que o momento atual para o uso da técnica do claro e 

escuro enfrenta muito menos restrições do que alguns anos atrás, considerando a tecnologia, o 

acesso aos meios de produção, a resolução das plataformas de exibição. Podemos concluir, 

então, que as tecnologias e formatos de produção que estão surgindo, como as produções em 

360 graus, por exemplo, oferecem um novo campo para o estudo e para a exploração da 

capacidade de construir narrativa com a luz e a sombra, e assim ampliar a capacidade de 

utilização do claro e escuro no aprimoramento visual e narrativo do audiovisual. 

Especificamente a investigação da utilização do claro e escuro na construção de 

narrativas visuais a partir da pintura, do teatro e dos meios audiovisuais, as falas dos diretores 

de fotografias revelaram que as referências utilizadas não são unanimes. Dessa maneira o teatro 

não é tão utilizado como a pintura, filmes e outras obras audiovisuais e fotográficas, nas 

referências para criação da narrativa na direção de fotografia.  

Assim esperamos contribuir, para o aprimoramento da pesquisa e do meio audiovisual, 

dessa forma, instigar novos estudos e aprofundamentos na área, suscitando o debate e a pesquisa 

acerca do uso de técnicas que se tornam atuais com os avanços dos meios e tecnologias. Pois o 

tema é abrangente e permite diversas abordagens e investigações distintas, que com certeza 

contribui para o enriquecimento do debate e pesquisa no meio audiovisual. 
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APÊNDICE A -  TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM O DIRETOR DE 

FOTOGRAFIA PEDRO ROCHA. 

 

A entrevista foi realizada dia 6 de abril de 2017, de forma presencial com o 

entrevistado Pedro Rocha (Rocha, P.). 

 

1 - Que relação tu vês entre a luz e a narrativa, na criação da direção de fotografia para 

um audiovisual? 

 

Vejo o meu papel no início mais global, não penso somente na luz, mas também em 

termos de sensação visual, que envolve movimento, composição, e acho que a luz é um desse 

elementos.  

Na criação de um audiovisual, chega um momento que se foca, a partir do momento 

que começa a conhecer as locações, a aprofundar um pouco mais na história, a partir das 

locações, então se consegue criar, começar a unir o conceito inicial com o conceito de luz em 

si.  

E eu acho que dessa maneira, e bem básica, trabalho com a ideia de claves, Ao 

trabalhar em uma clave mais baixa, nas áreas de sombras mesmo, quando na narrativa quer 

mais sugerir do que mostrar e criar um clima mais denso mesmo, em termos de drama. Claro, 

que isso vai muito conforme o gênero e a história, mais basicamente o que eu sempre penso em 

termos de criar luz mesmo é:  como que vou estar em relação a essa clave, onde eu vou estar 

jogando naquela sequência, naquela cena, se é sempre a mais alta ou mais baixa. E dentro 

daquela sequencia ou daquele filme, qual a minha relação de contraste que eu estou trabalhando, 

meio que geral, pensando também talvez em cada ato. 

 

2 - A relação da Direção de fotografia com a narrativa, muda do cinema, para o vídeo, 

para TV ou para internet? 

 

 Sim muda, porque no cinema com a narrativa estamos sempre mais evitando mostrar, 

revelar bem aos poucos, enquanto que na tv a cada plano se tem que ter toda a informação. É 

raro encontrar um projeto de TV que tenha uma narrativa com tempo de criar a tenção 

dramática, de construir uma narrativa. 

E normalmente nos gêneros de TV é difícil achar um gênero que comporte, não só pelo 

tempo. Vou citar um programa que eu fiz, reality show. Normalmente não tem tempo de fazer 
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uma criação de luz, nem orçamento para entrar dentro da estética ideal, tanto por tempo de 

montar, de muito deslocamento, muita locação por dia, mas com certeza tem muita diferença 

em termos da maneira que se pensa que podemos colaborar para a narrativa, para o filme ou 

para o projeto. 

Então o cinema é outro universo, que permite sim, entregar tudo que estudamos, e o 

que queremos para colaborar com a história, normalmente em TV não conseguimos entrar num 

universo de uma história, para criar um clima especifico. 

 

3 - É muito fácil de perder o espectador? 

 

Acho que isso é mais questão do diretor, para o fotógrafo, acho que o problema na 

coisa de TV é: você entra num gênero e consegue criar um conceito bem específico e estuda na 

“pré” e consegue trabalhar dentro daquele teu conceito, mas em termos de tempo, equipe, 

orçamento, é um outro universo basicamente por isso. Em um projeto de TV, não tem equipe 

de maquinaria, não tem equipe de elétrica, não tem movimento, estaremos sempre trabalhando 

correndo, é mais por ai. 

 

4 - E quanto as referências, tu trabalhas ou já trabalhaste com referências da pintura ou 

do teatro para criar a direção da fotografia audiovisual? 

 

Acho que é difícil, normalmente algum diretor pode te apresentar alguma coisa, que 

cada vez é mais raro, confesso que não acontece muito. E teatro não, nunca me veio uma 

referência, ou alguém me apresentou. E pintura eu acho que é mais da minha parte de estudar 

para poder propor alguma coisa e talvez mostrar uma referência. Acho que é muito raro 

falarmos em termos de uma era, de um estilo, acho que é mais quando estamos criando um 

conceito, que podemos falar: aqui eu vou ser mais impressionista, aqui não, vai ser realista. 

Com um olhar mesmo da pintura. Pelo menos no mercado aqui não me pedem nada assim. 

 

5 - Em alguma produção sua, onde a narrativa pediu especificamente o uso do claro e 

escuro, para criar o clima da direção de fotografia? Como foi essa escolha? 

 

Isso envolve maturidade, uma das coisas que na minha opinião, é um dos maiores 

pecados, da foto e que envolve, o até onde queremos chegar, a questão do digital, onde teremos 

a questão tecnológica conseguir mais latitude, e possuir mais nuances entre tons, e podermos 
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trabalhar cada vez menos com nuances nas baixas luzes. Um dos pecados que acho que a 

maioria dos fotógrafos comete e eu cometi muito também, é de super-iluminar,  ficar com medo 

do preto, com medo do escuro e então, começar a colocar luz, colocando em termos técnicos, 

exagerar na compensação, e não ir pelo caminho para onde foi o Nestor Almendros, no livro, 

um homem com uma câmera que diz que cada vez mais começou a pensar numa luz somente, 

cada cena tem uma luz apenas,  a luz principal, e a compensação se coloca em situações que 

realmente precisa pela mise en scène 23, mas para pensar o conceito de cada cena, de cada 

sequência tem que somente pensar em uma luz.  

Acho que fugi um pouco da pergunta, mas cada vez mais acho que há uma evolução 

nessa questão, até nos diretores, entrar em termos de conceito, de referências, apresentar até 

quanto se está disposto a ir para baixo, para os tons baixos, enfim tem diretor que é inseguro, 

que acha que não, já trabalhei com diretor que olhava no monitor: “isso aqui não está sub-

exposto”, com medo do escuro, com medo de trabalhar com uma clave mais baixa, então isso 

acontece. De diretor olhar no monitor e dizer isso não está sub-exposto, e para não ficar 

argumentando com ele, no meio do set, com ator... então se aceita e, então, vamos ver um 

pouquinho mais ali, mais luz, mas tem muita insegurança. 

 

6 - Tem um trabalho teu que você tenha usado, e que você tenha trabalhado com essas 

nuances mais escuras? 

 

Tem um VT, que foi uma vinheta que se chama “Roda de Chimas”, que acho que 

cheguei a um tom bom, em termos de trabalhar, com pouquíssima informação, todo o filme é 

uma vinhetinha de um minuto e meio, mas todo ele está nesse conceito, acho que teve um bom 

resultado. 

Se trabalha junto com o diretor, se o diretor não está orientado para aquela forma de 

trabalhar com pouca informação, mesmo assim vai ter informação, vai ter nuance, tudo depende 

da relação com o diretor. 

 

7 - Quanto a tua percepção, como tu vê o uso do escuro, como protagonista, da narrativa 

atual, nas produções atuais? 

 

                                                 
23 Mise en scène é uma expressão francesa que está relacionada com encenação ou o posicionamento de uma 
cena. A mise en scène também está relacionado com a direção ou produção de um filme ou peça de teatro. 
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Acho que podemos entrar no conceito de coincidência tonal ou não coincidência tonal, 

acho que a beleza da fotografia está muito na maneira que se trabalha com a sombra, isso é bem 

claro, mas eu traduziria essas sombras em contrastes, se vai pôr o plano em termos de 

profundidade, primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, a maneira que tu trabalha 

coincidências e não coincidências tonais, então, pode trabalhar em uma zona, por exemplo, de 

não coincidência, ou seja, bota o ator no escuro, provavelmente o teu segundo plano vai estar 

numa zona de luminância mais alta que tu vai conseguir. 

Eu de maneira geral, evito, para trabalhos comerciais, trabalhar com sombra, com luz 

dura, então por exemplo, quando eu estou pensando em rostos em ator, basicamente eu estou 

sempre imaginando qual vai ser a minha relação de contraste naquela cena. Se eu vou estar com 

a minha luz em 5.6 eu vou querer trabalhar com a zona escura dele em 2.8 ou 2.0 para ter uma 

relação de 2 para 1 ou de 3, que é quando começa a ter um desenho. 

 

8 - Tem algum trabalho que a narrativa controlava a luz, propôs uma luz especificamente 

para a narrativa, quanto foi da narrativa e quanto foi da estética? 

 

Acho que a fotografia específica em torno de ficção é sempre em função da narrativa. 

Quando se trabalha em ficção, o trabalho que eu faço com o diretor em definir estética e 

contraste, sempre tinha entendido que era mais em termos de efeitos de luz para a narrativa. 

No oxigênio24, como a narrativa era uma ficção científica, eu desde do início resolvi 

fugir do naturalismo do realismo, construir uma luz que era bem ligada ao que a narrativa pedia 

de efeito. Na história tinha uma menina que possuía superpoderes, teve bastante coisas que 

tivemos que criar a partir desse pedido da narrativa, que era nada realista, e em termos de 

estética foi uma conversa, em termos de textura, usamos bastantes filtros, acrescentou bastante 

a fotografia, as coisas que fizemos de filtragem, aqui no RS tem pouquíssima opção de filtros, 

do que tem em SP, aqui se usa muito pouco filtro pensando na foto, então, foi uma coisa que a 

gente trabalhou bastante e acho que funcionou. 

O meu ponto de partida é construir em cada cena, a maior gama tonal possível, essa 

noção de chiaroscuro, luz e sombra, para mim é natural, nem considero isso assim uma questão, 

                                                 
24 Oxigênio é uma série de televisão no qual o entrevistado trabalhou como diretor de fotografia. - Ficção 
Científica. Brasil. 2014. 6 episódios 15’ – Exibido na RBS-TV – RS e SC. Disponível em: 
<http://www.pandafilmes.com.br/portfolio/oxigenio/> . Acessado dia 30 de maio de 2017. 
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se é preciso mostrar, se o diretor está precisando, aí podemos entrar nesses termos, mas acho 

que é em termos de ficção.  

Comercial é diferente, porque comercial a gente normalmente trabalha, nunca em 

universo realista sempre com muito brilho muito contra, então sim, mais é mais, acho que em 

ficção, menos é mais, pois permite ir por esse caminho sem ter medo, enfim um pouco o gênero 

que vai mandar nessas escolhas. 

 

9 - Quanto as escolhas para a luz, o que é do diretor de fotografia, o que é do diretor de 

arte, o que é do diretor geral? 

 

O pessoal da arte não pensa no filme em questão de luminância, pensam mais em cor, 

assim como nós pensamos em cor também, o inverso não acontece, pensar em termos de 

luminância. Quase sempre isso é uma área nebulosa de comunicação, quanto que vai ser em 

termos de definição do tom a partir do diretor de arte ou da fotografia. Eu vejo que é muito 

difícil de chegar em um acordo de o diretor, o diretor de arte, terem essa visão de como aquele 

cenário e a cena vai cair, em que zona de luminância que as coisas vão cair, e como ele pode 

me ajudar para criar, quase sempre o fotógrafo propõe. Por exemplo, a arte cria um quadro, 

cheio de informação, que desde o início estava planejado para não ver na câmera, ou estar com 

profundidade focal, que a gente não vai ter informação, mas principalmente em relação ao tom 

que vai cair aquele cenário, de que maneira que o fotógrafo está imaginando iluminar aquilo, 

isso tem poucos pontos de contato nesse sentido. 

 

10 - Na escolha das áreas tonais do claro e escuro, tem diferença ou especificidades da 

narrativa para o vídeo (TV) ou para cinema? 

 

De maneira geral, uma pré-suposição, é que no vídeo ou na TV, estamos sempre 

trabalhando com uma luz, que é de venda, você tá sempre mais vendendo, e você já tem uma 

estética que a cada ano muda, essa estética da publicidade, da TV, então por exemplo: pouco 

tempo atrás, era tudo baixo contraste, tudo High Key25, depois veio que filme sem lens flair26 

                                                 
25  High Key está se referindo a abundância de luz, brancos estourados e poucas sombras é uma fotografia que 
abusa da iluminação com luz suave, dos contornos invisíveis e do branco. Disponível em: 
<https://www.tecmundo.com.br/como-fazer/28899-fotografia-aprenda-a-utilizar-as-tecnicas-low-key-e-high-
key.htm>. Acessado em 30 de maio de 2017. 
26 Flare (ou Lens Flare) é um defeito ótico causado quando a luz entra diretamente através das extremidades da 
lente. Esse defeito causa certas manchas de luz, em formas circulares ou hexagonais. 

https://www.tecmundo.com.br/como-fazer/28899-fotografia-aprenda-a-utilizar-as-tecnicas-low-key-e-high-key.htm
https://www.tecmundo.com.br/como-fazer/28899-fotografia-aprenda-a-utilizar-as-tecnicas-low-key-e-high-key.htm


32 
 

não aprovava, e agora estamos na época das anamórficas27, a estética é essa, acho que o vídeo 

em termos de estética de imagem é um pouco de moda,  é o que os diretores pedem, enfim, eles 

olham umas referências, do que está sendo feito, e tu acaba caindo na modinha atual, tu faz o 

filme com a estética que está no momento. 

Enquanto que no cinema por ter uma narrativa, que é única e que tu consegues 

aprofundar, ali se consegue criar o teu conceito de luz e de textura, de uma forma que não está 

tão contagiado pelas modas que o mercado está ditando. Então ficamos muito mais, livre para 

criar enquanto na TV não acontece. 

 

11 - A narrativa do vídeo é bem mais volátil que a do cinema? 

 

Está mais relacionado, normalmente o fotógrafo tem menos influência na estética e na 

sugestão dele para a narrativa ou para a estética, o roteiro já vem com o look28, as referências 

já estão definidas, o diretor já sabe, a partir de algum filme que ele te mostrou, o que ele está 

querendo em termos de estética, enquanto que essa co-criação no cinema tu consegue construir. 

 

12 - Novas tecnologias, como você vê a chegada das novas tecnologias, do digital. Muda 

alguma coisa do que a narrativa pede para uso do claro e escuro? 

 

Logo no início eu trabalhei como assistente, em 35mm, em publicidade em São 

Paulo/SP, mas nunca fotografei em película, eu era assistente, quando eu entrei no mercado 

fotografando foi na época que estavam entrando no mercado as primeiras câmeras HD, 

HDX200. Todos os fotógrafos torciam o nariz, porque na verdade, era muito mais difícil 

fotografar para digital, pois tinha uma latitude de 6, 7 stops, enquanto eram 14 na película, então 

eu sempre considerei que era muito mais difícil fazer um filme bom, bonito no digital. Era 

muito mais trabalhoso colocar todo o universo dentro dessa latitude, na minha opinião  agora 

estamos novamente num período que chegamos em um platô, estamos com latitude, tem log, 

câmeras de 3 mil dólares, está sendo um novo aprendizado, para quem era das câmera DSLR29, 

está tendo que começa a pensar, e estudar novamente, porque entre uma e outra zona de 

                                                 
27 Anamórfico é a denominação que abriga proporções de frame diferenciadas, são mais largos que o 16x9. Não 
se refere a uma única – 1:2.35, 1:2.70, 1:3.56 são todos formatos anamórficos. O primeiro, no entanto, é mais 
comum, e conhecido como “Cinemascope” 
28 Look  se refere a aparência e a expressão visual da imagem. 
29 DSLR é a sigla em inglês para Digital Single-Lens Reflex, que em uma tradução livre seria "câmera digital de 
reflexo por uma lente". Isso quer dizer que a DSLR é a versão digital para as antigas câmeras de filme SLR, em 
que a luz passa apenas pela lente antes de chegar no sensor. 
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tecnologia, e agora está vindo a HDR30, que ninguém sabe como vai ser, como vai expor para 

HDR, onde vai colocar os brancos,  pois vai ter uma máster HDR que vai estar em 20mil de 

luminância para colocar o branco, mas vamos ter que fazer uma máster em 100 para internet, 

então teremos um período grande de confusão com a chegada do HDR, essa mudança antes, só 

tivemos lá no início, quando começou do digital, não existia nada, tinha algumas câmeras de 

cinema digital, mas o pior está por vir com o HDR, que está chegando. 

 

13 - O mobile, tem diferenças na relação da fotografia e narrativa? 

 

Em termos de fotografia, vai ser muito a equipe de pós que vai fazer o output, que vai 

pensar em máster diferentes, para o fotógrafo, acho que não, vamos pensar no grande plano 

geral, teremos informação em tudo, terá que decupar de uma forma diferente, mas em termos 

de luz seria mais para a pós para output. 

 

14 - Em relação ao 360, qual a opinião em relação ao mercado, e as dificuldades do 

fotografo? Tende a ir mais para um lado naturalista da fotografia? 

 

Acompanho a O2, e estou vendo que eles estão fazendo, clipes em 360, alguma coisa 

para clientes, coisas internas, que vai ter mercado, em termos de usuários domésticos, acho que 

vai ser meio como 3D, para experiência, confesso que não sou um entusiasta do 360, em termos 

de narrativa e objetividade, de contar uma história, como entretenimento. 

Teremos, games, educação, penso que vai bastante para esse lado, e faz todo o sentido, 

eu acho que a experiência de estar olhando para uma tela e poder ficar ao lado de alguém, mas 

não para contar uma história, e ter corte principalmente, corte rápido, para criar uma narrativa 

a partir do que tu mostra e não da liberdade da pessoa olhar, escolher, armlock. Acho que em 

termos de experiência, entretenimento, games, com certeza é uma tecnologia incrível, mas ainda 

não vi nada que tenha uma narrativa. O tipo de experiências ao vivo, de esporte, acho que se 

fosse apostar vai ser mais para essa aplicação. 

 

                                                 
30 HDR é uma sigla para High Dynamic Range, Grande Alcance Dinâmico, em inglês. O processo diz respeito ao 
uso de uma gama de valores mais extensa para diferenciar as áreas claras e escuras de uma imagem. A técnica é 
utilizada para melhorar a qualidade visual de vários tipos de imagem, desde fotos até filmes e gráficos de jogos 
de computador. 
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15 - Percebe se existe alguma tendência no uso do claro e escuro, para criar uma fotografia 

voltado para as tecnologias (internet, vídeo digital)? 

 

Acho que cada vez mais, a tecnologia permitiu que entrássemos nas zonas mais baixas 

e saber que vai ter informação, vai ter nuance, e liberdade de usar o preto, de uma forma que 

com a baixa resolução que tínhamos no tempo do vídeo standard, com a baixa latitude, alta 

compressão, não era possível. No senário que estamos agora, estamos em um platô, com as 

câmeras como o sensor da Lexa da Red, que não perde nada e tem muitos recursos de pós, poder 

gravar em RAW. Não tem mais saudosismo de negativo nenhum, nenhum fotografo fica 

saudosista de negativo por informação ou por qualidade e com certeza a partir do que temos de 

equipamento para monitorar em SET e ter controle da exposição em baixas luzes, temos a 

tranquilidade de trabalhar com as nuances de sombras, que na minha opinião, é onde está a 

beleza da fotografia, então com certeza em termos de tecnologia, liberou esse domínio das 

sombras para um público muito maior.  Que não tínhamos antes, com o vídeo standard, nem 

pensávamos em nuances, tinha o preto, tinha as referências de preto e já se pensava em pele e 

o que caia no meio, pois não conseguia ter nuance nenhuma. E agora então, pode-se pensar em 

uma clave baixa com muitas nuances agora. 

Da maneira que eu penso, não penso usando o termo claro e escuro, o que eu penso na 

parte de criação é que tonalidade vamos estar, se é um filme que permite densidade, então acho 

que a sombra é um dos elementos principais da densidade emocional, e no sentido de cada plano 

reduzir ao máximo a quantidade de informação para permitir que o público imagine. Quando 

começamos a colocar muita informação em cada plano, que é uma tendência do diretor que vem 

da publicidade querer carregar demais cada plano, não estamos fazendo nosso trabalho, o que 

eu mais faço ao invés de colocar é cortar luz, quando chego em uma locação, a quantidade de 

blackout que vou fazer, fechando janela, fazendo blackout, para chegar em uma taxa que tenha 

toda a gama tonal. 

Uma coisa importante é a sensibilidade dessas câmeras, com lentes claras, a 

sensibilidade é difícil chegar no preto, tem que ir cortando luz, então, para conseguir trabalhar 

numa dinâmica que tenha essas nuances, a sensibilidade das câmeras. Eu penso mais nas zonas 

baixa que nas altas, cada vez mais muito blackout, fill negativo, para criar esses desenhos, para 

poder ter essas nuances das zonas baixas. 

Nas baixas luzes o risco é o ruído, eu evito “enterrar o preto” para não ter informação 

negativa, a câmera precisa registar alguma coisa, se não tiver nada de informação vamos ter 

ruído, e nessa área não aceita nenhuma correção de cor, fazer uma exposição técnica mesmo 
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que queira ter informação, precisa colocar um pouco de luz nas zonas baixas luzes para ter uma 

exposição técnica para evitar ruído. 

Então o ruído que era um dos fantasmas do vídeo, acho que esse fantasma está ficando 

um pouco menos assustador, com as lentes claras e a sensibilidade das câmeras, mas é preciso 

ter cuidado ainda, pois ou trabalha em uma estética que assume o ruído, mas o ideal é que ter 

esse controle. 

Até pensando na geração, cópia, compressão, começa a ficar sem informação, para um 

streaming, por exemplo, quando se coloca os pretos muito densos, sem informação, começa a 

degradar a imagem, e eu acredito que deve ser uma das coisas a serem consideradas, e que vai 

influenciar a estética final. A maneira que o público vai ver aquele material, ainda é um fator 

que limita o uso de uma clave mais baixa, é a compressão. 

  



36 
 

APÊNDICE B -  TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM O DIRETOR DE 

FOTOGRAFIA GIOVANE ROCHA. 

 

A entrevista foi realizada no dia 26 de maio de 2017, por intermédio de vídeo 

conferência com o entrevistado, Giovane Rocha (Rocha, G.). 

 

1 - Quando está criando a fotografia de um audiovisual qual relação entre a luz (direção 

de fotografia) com a narrativa? (Cinema, TV, Internet, Publicidade) 

 

Primeiro de tudo o que eu costumo fazer é ter uma conversa com o diretor do filme, o 

que o diretor pensa nesse roteiro, o que ele espera do produto final desse filme, e quando nas 

primeiras leituras do roteiro, o que ele visualizou e imaginou, depois dessa conversa com o 

diretor, eu começo a criar em cima da fotografia. Primeiro pegar informação com o diretor do 

filme para depois criar. 

Por que as vezes o que acontece, tu pensas uma luz dentro do roteiro mas o diretor está 

pensando em outra luz numa narrativa um pouco diferente, de repente tu pensa numa luz um 

pouco mais contrastada, um pouco mais de luz e sombra, e o diretor nesse momento dessa cena 

ele não pensa exatamente isso, por que, como ele já tem o filme pré na cabeça ele as vezes vai 

“linkar” essa cena com uma outra cena para dar sequência a uma narrativa que não exatamente 

é uma única.  A construção da fotografia dentro disso ela vai seguindo uma linha para contar 

uma história, e para causar sensações dentro dessa história, e as sensações causadas pela luz e 

pela sombra. Então após eu conversar com o diretor e saber tudo que ele pensa, pensou e 

pretende do filme, então, eu começo a desenhar a luz na verdade. 

 

2 - A narrativa as vezes pede algumas coisas específicas como é a composição com relação 

as exigências da narrativa? 

 

Geralmente eu costumo e gosto de trabalhar em cima do roteiro, em cima do que temos 

que contar naquela história. Quando o roteiro é drama, então se trabalha a narrativa de luz e 

sombra, para contar a história desse drama em cima da luz. Claro que dentro do roteiro, 

independente de drama, ou comédia, ficção ou documentário, enfim, tudo passa por nuances, 

nem sempre se faz a mesma luz para cada cena, porque se tornar cansativo e por exemplo, se o 

roteiro é um drama, nem sempre tem que se fazer uma luz dramática todo o filme para contar 

que é um drama, se conta com situações e vamos desenhando a luz conforme as sensações 
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causadas pelo roteiro e pela cena, o que leva principalmente é essa questão do roteiro junto com 

a direção de arte.  

Uma coisa que trabalha muito a fotografia e que vai dar muita narrativa, a direção de 

arte, figurino e locação em si, onde tu estas filmando. Então são situações. A fotografia não 

anda sozinha, dentro no roteiro, ela caminha junto, com a direção de arte, com o figurino e com 

a locação que se está trabalhando, eu particularmente acho que a direção de fotografia ela tende 

a dialogar muito mais, uns 80% com o figurino e com a direção de arte do que com o restante, 

então eu costumo desenvolver a narrativa dentro desses aspectos todos do filme. 

 

3 - Faz, uso e como faz o uso de referências da pintura ou do teatro para criar a fotografia 

audiovisual? 

 

A primeira coisa que eu busco quando vou conversar com os caras é referencias, para 

mim é essencial referencias, tanto de arte, de outros filmes, do teatro, enfim, acho que o 

principal norte, para mim, na fotografia são referências, que vai te dar o norte da situação, dentro 

disso tu vai criar o teu processo, é claro, mas as referências são importantíssimas, tanto de 

narrativa de luz, de narrativa de cena, de direção arte, de locação, de tudo, e essas referências 

pode-se buscar em um leque grande, que pode ser do documentário a peças de teatro, passando 

por quadros, por arte, pinturas, fotografia still, foto documental, enfim, tudo soma de 

importância, para poder criar as situações a luz e a narrativa. 

 

4 - Já teve alguma produção que utilizou e o claro-escuro a pedido da narrativa? 

 

Teve um só filme que consegui trabalhar especificamente essa situação, que foi o 

“Cinzas da história”, que foi gravado em Santa Maria/RS, por volta de 2003, eu acho, que foi 

onde eu consegui trabalhar mesmo essa questão mesmo do claro-escuro, com sombra e assumir 

essa questão da sombra sem ter outros elementos, mais com sombra e luz e isso fazer parte da 

narrativa, ter essa dramaticidade na luz e na sombra, foi o único que eu lembro, o único que eu 

consegui trabalhar isso, os outros filmes foram com a fotografia teve narrativas mas tranquilas, 

dentro de um processo normal, da fotografia, do contraste, da luz de janela, claro que essa 

referências tu busca na arte, mais não muito dessa questão da luz e da sombra, tu trabalhar com 

a luz e a sombra e desenvolver uma narrativa dentro disso, que eu posso falar esse foi o único 

que eu consegui imprimir essa questão, colocar luz e sombra definidas dentro da narrativa do 

filme, claro que o filme tinha esse contexto, o roteiro, a narrativa toda a situação imagética do 
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filme pediam isso, ele contextualizava essa situação da sombra e da luz, outros filmes nem 

tanto, tem muito disso também, tem muito do que o roteiro vai te dizer, vai te pedir, que as 

vezes imagina, vamos fazer uma fotografia marcada, só que o roteiro não te coloca isso, as 

vezes tu pode cair em uma narrativa de luz e sombra e a ação a arte e a locação não te coloca 

isso, e ai desloca, para que está assistindo fica deslocado de um momento para outro, e o filme 

vai se perder, é o que acontece quando tu está assistindo um filme e de repente tu se sente 

perdido no filme e não sabe porque, o filme não está ruim mas também não está bom, toda a 

narrativa, toda a descrição fotografia está perdida no roteiro, um exemplo são os filmes do 

Almodóvar, os filmes dele falam do início ao fim perfeitamente, toda a narrativa de luz e sombra 

dialoga perfeitamente com todo o contexto do filme, são referências de luz e sombra  

maravilhosa ali. 

 

5 - Que referências utilizou para construir a fotografia do filme que produziu com luz e 

sombra?  Chegou a utilizar pintura e teatro ou não? 

 

Eu conversei muito com o diretor e diretor de arte, e definimos essa questão do 

contraste.  As referências que usei, foram: li muito sobre Caravaggio, mas não tem muita coisa 

de Caravaggio impresso no filme, mas li muito como referência, peguei muito Apocalipse Now 

do Copola, e alguns filmes de espionagem, algumas situações desse filme. Cães de aluguel, foi 

um filme que eu assisti muito na época, que é do Tarantino. 

 

6 - Quanto a utilização das novas tecnologias para audiovisual. Quanto a evolução da 

leitura, como é criar a fotografia?  

 

A concepção artística não muda, o que muda é a plataforma que tu vai trabalhar, 

analisando pelo lado da plataforma, por exemplo se tivesse um remake do Cinzas da história 

hoje com a plataforma que se tem, com certeza o filme seria outro, até em termos de ajustes, 

em termos de luz, de color e finish que tu tem é impressionante, claro que a fotografia não iria 

mudar muito, a concepção artística da luz seria a mesma, só teria mais possibilidade de trabalhar 

a questão de luz e sombra, de enriquecer um pouco mais,  a tecnologia hoje ela te dá a liberdade 

de enriquecer o teu trabalho, mais o que eu analiso se tu não tiver o filme impresso de forma 

correta, não tem como trabalhar depois, acho que é uma questão de ter a tecnologia, a plataforma 

e a arte de fotografar, esse triangulo tem que dialogar sempre um com o outro, precisam 

trabalhar juntos, por exemplo, a tecnologia trabalhar me sistema de log , na Sony que é S-Log, 
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Na RED que é RAW, na F55 que é log3 ou ETU 709 ,  se tu não tiver hoje um a concepção 

fotográfica direciona para esse tipo de espaçamento de cor, não consegue  trabalhar depois, pois 

hoje  a tecnologia ela te coloca uma plataforma que precisa finalizar,  diferente da película, que 

se fotografava, revelava e era isso, a menos que fizesse um cinescope para finalizar depois, que 

usava-se muito na publicidade, ou chroma, enfim.  Mas hoje temos essas possibilidades, só o 

que eu vejo, a fotografia, a luz, o contraste, luz e sombra, a narrativa, todas, tem de dialogar 

com essa plataforma, senão, não conseguimos depois tudo o que ela tem de recurso. Por 

exemplo o luz que eu fiz no Cinzas da História com a Beta, se eu fosse gravar hoje em log, não 

daria certo, não teria como tu finalizar, tem esses ajustes de configuração, a luz foi feito para 

uma leitura daquela câmera  e hoje temos outra, a questão de configuração de câmera é que 

muda, a tua arte seria a mesma, faria a mesma luz só teria que trabalhar os ajustes na câmera, 

sensibilidade, saturação, gama de preto espaçamento de cor, definição tudo tem que ser ajustado 

na câmera par poder buscar depois. 

 

7 - A questão da criação da fotografia, muda do vídeo para o cinema? 

 

Se for analisar em termos de plataforma de exibição aí muda, da publicidade para o 

cinema muda, depende muito da narrativa, não podemos fazer uma luz publicitária em 

documentário, uma luz de cinema numa publicidade até se consegue, trabalhar um narrativa de 

luz de cinema em roteiro publicitário tu consegue, o processo inverso eu acho que é mais difícil, 

mesmo porque o cinema ele é muito mais história, muito mais conto, muito mais percepção e 

sensações do que a publicidade, e também se tem mais tempo para fazer essa leitura, então é ai 

que eu acho que não fecha. 

 

8 - Quanto aos tons de claro-escuro na composição da luz, tem diferença entre a televisão 

e a tela de cinema. 

 

Vai depender do roteiro, por exemplo televisão, mas é documentário, tem condições 

perfeita para trabalhar uma narrativa luz e sombra, televisão, uma minissérie, o que vai definir 

é a narrativa, o roteiro, o diretor, o que é a história. 

Hoje se vê bastante, minisséries em TV, internet, que é cinema, luz cinematográfica, 

narrativa de cinema, então acho que mudou muito o conceito de televisão X e cinema Y, acho 

que não, acho que já está dialogando um com o outro, a televisão já está muito mais 

cinematográfica do que a tempos atrás. 
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9 - E quanto ao dispositivo final de exibição, as referências estão vindo para esses 

dispositivos, tem produzido algum audiovisual para esses dispositivos? 

 

Não especificamente para esses dispositivos mobile, não tenho feito nada. 

 

10 - E se fosse ter que criar uma fotografia para dispositivos, internet, mobile. Teria algum 

cuidado, diferenças entre a criar a fotografia, para a internet, mobile ou para TV ou 

cinema? 

 

No meu caso não, eu fiz um material no início do ano, dedicado somente a plataforma 

da internet, que foi um documentário de 4 minutos, que  a concepção fotográfica eu trabalhei 

da mesma forma como se fosse para a publicidade ou para outra plataforma, foi um trabalha de 

turismo, com algumas ações de venda no litoral, plataforma de internet , mas as formas de 

trabalhar a narrativa e a concepção, foi igual como se fosse, de televisão, um documentário, 

como se fosse cinema, independentemente da plataforma. Eu costumo trabalhar 

independentemente da plataforma, o meu olhar e a minha narrativa da minha escola de arte, de 

direção de fotografia, de poética da imagem, narrativa imagética, do primeiro e segundo plano, 

da questão da semiótica, da primeira idade, segunda idade e terceira idade, que são as sensações 

causadas pelas imagens que o teu olho produz em relação ao teu consciente. Então não faço 

muita diferença a plataforma, acho que plataforma independe da arte que você vai produzir. 

 

11 - Pensando nos elementos que acabou de citar como você constrói a fotografia, como é 

o processo da tua criação? 

 

Meu processo de criação é assim: primeiro ler o roteiro, tudo o que o roteiro pede, 

depois conversar com o diretor, visita de locação, todas as locações, se não todas a maioria, 

fotografo todas as locações que eu visito, em vários planos, depois estudo as locações, olho 

tudo que posso olhar e depois vou buscar referencias, na internet de tudo que pode ser 

relacionado a isso. Depois que eu vou pensar, opa aqui dá para fazer uma luz mais interessante, 

aqui dá para trabalhar sem luz, dá para trabalhar com a luz natural, aqui dá para trabalhar com 

o mínimo de luz e trabalhar com a luz que está no ambiente que o ambiente já é bonito. Por 

exemplo fiz um filme para um shopping, que usei o mínimo de luz possível que toda a luz de 

cenário era a luz da loja, luz de vitrine, dicroica, eu iluminava o primeiro plano que eram os 
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atores e o fundo todo era só a luz do ambiente. Que era o que o diretor queria, o mais real 

possível, e o mais real foi fazer uma luz no primeiro plano e trabalhar com o que o ambiente te 

dá, e aí tem momentos que fica mais escuro, bem contrastado, tem momentos que ficam mais 

claro, era o que o diretor queria, a luz do shopping, que o espectador assistisse e que tivesse a 

mesma visualização de quando ele entrar na loja. São situações que tu te deparas com o que o 

diretor está afim de fazer. 

 

12 - Na questão da tua criação, os níveis de percepção, como trabalha com isso? 

 

Sim, trabalho com certeza, começo a visualizar o que a pessoa que vai assistir vai 

pensar, Claro que não tem como prever isso, mas é possível ter três perspectivas: que seja legal, 

que não é bom, ou que pode até ser interessante.  Então, dentro desse processo tento fotografar 

de uma forma que seja o mais agradável para todos, por exemplo: se for praia,   a sensação de 

vida de bem estar, de qualidade de vida,  se for compras, sensação de consumo, de necessidades, 

enfim, dentro do que possa parecer o mais real possível, acho que ai pode ser o ponto mais 

difícil da fotografia você representar a realidade e pensar com que a pessoa que vai assistir 

aquilo vá se sentir confortável, é um desafio muito grande, você desenhar uma narrativa de luz 

seja qual for a plataforma e com isso a pessoa que está assistindo sinta-se confortável, e consiga 

dialogar com aquela imagem, a partir do momento que você consegue isso, acho que teu 

trabalho de fotografia acaba atingindo o patamar que é, a narrativa de luz , você desenha com a 

luz a partir do momento que você consegue isso, nem sempre tu consegues, na minha opinião, 

nem sempre não conseguimos, por uma série de situações, as vezes é tempo, outras orçamento, 

ou a locação, o roteiro que não é bom,  o diretor que trava, enfim, quando você consegue, 

colocar uma situação, ou imprimir na tela uma narrativa de luz que quem assista se sinta 

confortável, eu acho que você conseguiu dar o seu recado como fotografo.  

 

13 - Como é a relação entre o diretor de fotografia e o diretor de arte na criação da 

fotografia, quanto a contribuição para a construção da narrativa? No processo criativo 

quando está construindo a direção de fotografia chega a conversar com o diretor de arte? 

 

É difícil, nesses trabalhos para a internet ou para publicidade é difícil, nem sempre 

tem, no cinema é mais fácil, é feita a leitura de roteiro de mesa com toda a equipe, já vai 

conversando e definindo, na publicidade isso já é mais complicado.  
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 Nos últimos trabalhos que eu estou fazendo, estou conseguindo fazer a visita nas 

locações com o Diretor de produção, ai fica mais fácil até dialogar essa questão da direção de 

arte, o que dá para fazer e o que não dá,  mas eu sempre costumo perguntar para o Diretor de 

arte, qual é a ideia dele, o que que ele está pensando, no processo todo ou antes de propor a 

direção de fotografia, sempre que tem condições eu prefiro falar com ele, vamos fazer qual a 

arte, vamos trabalhar com qual paleta, nem sempre consegue, na publicidade as vezes é muito 

corrido o tempo é muito mais apertado. Já no cinema você senta com leitura de roteiro de mesa, 

reunião de pré-produção você consegue definir muito mais essa questão e saber do diretor de 

arte qual é a ideia dele, o que ele está querendo, o que ele está pensando em todo o processo, 

você tem um leque de visualização melhor, para criar a luz. 

 

14 - Percebeu alguma mudança na fotografia, em relação a claro-escuro, na narrativa ou 

nas referências usadas? (Considerando a tecnologia de captação, tamanho tela final e ao 

meio de exibição) 

 

Do que era um tempo atrás, hoje com a situação que temos, com câmera de alta 

definição, lentes muito boas (cine, PL),  que está se trabalhando, tem muita definição, se vê 

muito, O que eu vejo de diferença, que está se trabalhando é uma fotografia com  pouca 

saturação na maioria dos filmes, e mais contrastado, mas o contrastado de hoje que eu vejo no 

cinema ou publicidade, não é aquele de luz e sombra, é o contrastado com volume, é a luz que 

vai definindo na escala tonal de cinza,  entre hi-lght até o Sub-light mas numa escala muito 

suave, e essa é uma narrativa que eu acho legal, e isso porque você tem câmeras com latitude 

de 14 a 22 ponto de latitude, uma LEXA, algumas RED’s com 18 a 24 pontos de latitude, coisa 

que nas Betacam, até a 5D é 6 de latitude, que ai tu coloca o Cinestyle para puxar um pouco 

para ficar com 8 quase 9 pontos, mas mesmo assim tu não tem 9 tu tem um 6 esticado, que é 

uma outra leitura, mas hoje tem câmera que vão do branco absoluto para o preto absoluto com 

uma latitude de 24 escalas tonais, então se tem a imagem contrastada mas é suave, que é 

confortável de assistir, são sobras gritantes, isso hoje é sensacional. 

Mudou a concepção fotográfica, acho que mudou bastante, a publicidade está muito 

mais cinema, diferente do que era alguns anos atrás: tudo lavado, gritante, tudo claro. Em cerca 

de 20 anos, hoje você tem a sombra em todos os momentos, mas é agradável e suave.  
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