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Resumo
A utilização de conceitos para criação de processos de representação e simbolismo entre
o espectador e a obra de arte data da gênese das manifestações artísticas. Durante o
período do Renascimento se pesquisou extensamente a utilização desses processos,
consagrando-se o desenvolvimento do conceito Chiaroscuro. O cinema se utilizou do seu
paradigma técnico para introduzir esse recurso artístico ao seu processo estético e teórico.
A proposta desse trabalho é, através da análise da cinematografia, explorar a interpretação
do conceito Chiaroscuro no cinema.
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Introdução
A cinematografia e o efeito Chiaroscuro possuem uma antiga ligação, que é reconhecida
por todos que trabalham, praticam ou pesquisam o cinema e sua história, observada
também, por todos aqueles que simplesmente desfrutam do cinema de maneira crítica.
Para explorar profundamente a utilização do Chiaroscuro na cinematografia, proponho
começar esse trabalho com uma investigação dos períodos de maior desenvolvimento
desse conceito, períodos que revolucionaram a arte formalmente em função da dinâmica
entre a teoria e a práxis, localizando algumas das razões da importância e o sucesso desse
conceito visual no universo artístico.
A partir dessa construção do contexto de surgimento do conceito, irei explorar, no
universo da cinematografia, como a criação de poéticas visuais é vantajosa para
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compreensão e imersão do espectador no processo cinematográfico. Proponho, também,
uma breve análise, através da interpretação da teoria do Realismo de André Bazin, dos
motivos, consequências e resultados da pesquisa através de poéticas visuais na
cinematografia.
A conclusão traz uma afirmação relativa à justificativa da introdução do Chiaroscuro na
cinematografia. Exemplificarei com uma variação criativa, representada pela aplicação
do conceito durante o período do Cinema Novo no Brasil, onde o Chiaroscuro foi usado
para refletir dramaticidade nos filmes, através dos discursos políticos.
Chiaroscuro
Durante o período compreendido entre os séculos XIV e o século XVI d.C, um
movimento artístico se consagrou, conquistando o papel de um dos momentos mais
importantes na nossa história da arte ocidental: o Renascimento. Para entender melhor
esse movimento, proponho explorar um pouco o seu contexto.
Entre os séculos V e XI d.C, a Europa enfrentou um longo período de sua história sem
grandes mudanças paradigmáticas expressivas no campo da arte. A Alta Idade Média foi
um período em que a maioria das esferas da sociedade, política, social e militar foi
controlada com influência direta da igreja católica. Houve nesse momento, nas
manifestações artísticas, uma ausência de variação relativa à criação de novas técnicas,
assuntos, formas de representação e no papel da arte perante a sociedade. Ela foi
designada nesse momento, em quase sua totalidade, para manutenção do poder da igreja,
ou seja, não buscava representações do belo, originalidade, naturalismo, conceitos,
simbolismos, mas sim representações de passagens da bíblia, úteis para ensinar as
estruturas sobre as quais a igreja foi construída para aqueles que não possuíam instrução.
Um exemplo foi o Papa Gregório Magno, que viveu no final do século
VI d.C e lembrava àqueles que eram contra toda e qualquer pintura que
muitos membros da Igreja não sabiam ler nem escrever e que, para fins
didáticos, as imagens eram tão úteis quanto as figuras de um livro
ilustrado para criança. “ As pinturas podem fazer pelo analfabeto o que
a escrita faz pelos leitores”, dizia. (GOMBRICH, 2013, p.104)

O período subsequente, conhecido como Românico, aproximadamente séculos XI ao XII
d.C, não apresentou mudanças paradigmáticas significativas relativas à forma e às
funções da arte, com exceção de algumas influências arquitetônicas trazidas pelos
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Normandos e uma influência importante na técnica de representação dos textos católicos,
importada dos contatos durante as cruzadas com a arte Bizantina. Nesse contexto,
decorrente do período anterior, os artistas da época, artesões, escultores, pintores e
arquitetos, se emanciparam completamente do naturalismo, seus objetivos eram
unicamente representar passagens da bíblia, de maneira que o máximo de informações
sobre cada uma dessas passagens fossem representadas dentro da obra, a partir, por
exemplo abaixo, da composição, como podemos observar nas figuras 1 e 2.
Figura 1

(Arte bizantina, Século VI)

Figura 2

3

(Arte Românica, Séculos XI e XII)4

O século XIII d.C apresentou mais inovações, principalmente relacionadas às técnicas e
a maneira do artista se relacionar com suas obras, com a filosofia e os fenômenos sociais.
Na arquitetura uma técnica que nos deslumbraria por séculos adiante foi fundada: o estilo
Gótico. Os artistas dessa época, com um ímpeto de renovação, destacaram-se, dirigindo
o olhar para a observação da natureza, com o objetivo de introduzir mais proximidade
com a realidade em suas obras, retornando à algumas técnicas e métodos que os gregos
haviam desenvolvido.
Mesmo com esse retorno do estudo às conquistas impressionantes do período helênico no
campo da arte, o propósito principal permanecia bem diferente, para o artista do século
XIII d.C, representações de acontecimentos relativos a história da Igreja Católica eram os
elementos de importância primária na maioria de suas obras.
3
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No final do século XIII d.C, na Itália, surgem as raízes das estruturas estilísticas do
Renascimento e em consequência, a gênese de desenvolvimento do conceito
Chiaroscuro. A partir da influência da arte bizantina relativa à representação das
temáticas da igreja, da interpretação do naturalismo das esculturas helênicas, das
influências que chegavam de outras partes da Europa, surgem as técnicas e a revolução
formal de Giotto (1267-1337 d.C).
Ainda de maneira quase instintiva, foi provavelmente Giotto quem deu os primeiros
passos para manipulação dos efeitos de luz e sombra com o objetivo de construção de
perspectiva e naturalismo nas pinturas, conforme é possível observar na figura 3. Foi ele
também, quem elevou o artista ao papel de protagonista na história da arte, o que não era
comum na época, dando um novo grau de importância para a figura do artista.
Giotto foi o primeiro artista capaz de ultrapassar as barreiras da rigidez da arte Bizantina.
Pelo estudo sistemático das esculturas helenísticas ele foi capaz de transpor a
tridimensionalidade da escultura para a pintura. Avançou na pintura, o mesmo que a
arquitetura gótica logrou, no campo do conhecimento e representação de realismo.
Figura 3

(The suitors praying, Giotto - 1304-1306)5
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Influenciado pela obra de Giotto, no século XIV, Brunelleschi dá um novo passo
revolucionário na história da arte. Contemporâneo de Ghiberti e Donatello, que também
tiveram contribuições enormes para o universo artístico, Brunelleschi sistematiza a
distinção categórica entre teoria e práxis durante o processo de criação artístico. Das suas
realizações arquitetônicas, representadas no auge pela construção da cúpula de Santa
Maria Del Fiore, o artista tem como concepção a teoria como o elemento fundamental
para o fazer artístico, delegando à práxis o lugar de processo racional de resolução de
problemas construtivos, pesquisa histórica e conhecimento da realidade. Portanto, ao
dissociar a teoria da práxis no processo de criação, ele inaugura um novo método de
pensar a arte, em outras palavras, a concepção teórica desejada, por exemplo: estética,
filosófica, ideológica; se emancipa da necessidade de estar atrelada à técnica de
realização, permitindo ao artista avançar no desenvolvimento teórico em suas obras,
independente do processo técnico de realização.
Dos avanços narrados anteriormente de Giotto e Brunelleschi, assim como de muitos
outros nomes essenciais desses períodos históricos, aliado à sua genialidade, Leonardo da
Vinci constrói a justificativa racional da utilização formal do Chiaroscuro e, por isso,
baseado em grandes historiadores e críticos da arte como Gombrich e Argan, relaciono a
ele o desenvolvimento oficial do Chiaroscuro.
Operando pela divisão total dos campos da teoria e da práxis na criação, Leonardo da
Vinci levou ao limite a pesquisa nessas duas categorias. Pelo lado da teoria, vale ressaltar
seu desenvolvimento referente à função e a origem da luz na fenomenologia do real, que
por sua vez, é passível de ser representável na pintura. Do seu embate de cunho filosófico
com Boticcelli, ambos trabalharam juntos no ateliê de Verrochio; Leonardo propõe sua
concepção naturalista da luz, divergente filosoficamente da cultura neoplatônica da
época, representada por Boticcelli, para quem a luz era matéria divina transcendental.
Para Leonardo da Vinci a luz é uma entidade divina em si mesma, portanto ela é força
motriz cíclica dentro de sua própria divindade. Para exemplificar essa concepção, em
“Clássico anticlássico”, o crítico e pesquisador de arte Giulio Carlo Argan, utiliza a
observação do esboço Paisagem do Arno (figura 4), onde o artista representa a luz sempre
de maneira circular na construção de solidez e volume na natureza.
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Figura 4

(Paisagem do Arno, Leonardo da Vinci, 1473)6

Para conferir a aparência fenomênica a esse movimento invisível e
tornar perceptível a vibração que anima o espaço aparentemente
imóvel, Leonardo recorre a uma solução gráfica que permaneceria um
hápax legómenon (um vocábulo isolado) na amplíssima gama de signos
de seus desenhos: as árvores na montanha são representadas como halos
luminosos que rodam e vibram, e são precisamente essas girândolas que
comunicam ao espaço inteiro um movimento vibratório. (ARGAN,
2011, p. 260)

A partir desse desenvolvimento teórico, pela utilização da luz para representação de
naturalismo, Leonardo da Vinci sistematiza a fenomenologia cíclica da luz como
divindade em si mesma, representada pelo movimento de claro e escuro, Chiaroscuro.
Essa interpretação de Leonardo sobre a luz, quase cientifica, tomando como base os
nossos conhecimentos contemporâneos, fez tanto sucesso que é repetida à exaustão, até
hoje.
É importante definir aqui o conceito Chiaroscuro como a manipulação da relação entre
luz clara e escura, através da representação das mesmas, em função de um objetivo na
obra. Em outras palavras, Chiaroscuro é o controle do contraste na representação de luz
e sombra em função de objetivos formais para geração de significações diversas, como
veremos à frente nesse trabalho. No caso de Leonardo, essa manipulação se dá a favor de
uma proposta filosófica e científica acerca da fenomenologia da luz.
6
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O Maneirismo, movimento seguinte ao Renascimento, se caracterizou pela aplicação
sistemática de técnicas, como o Chiaroscuro, aos seus limites, gerando inclusive a
taxonomização do termo “símbolo conceitual” para o Chiaroscuro. Essa afirmação é
importante para contextualizarmos o parágrafo seguinte.
No período Barroco, encontramos a ressignificação realizada por Caravaggio. Vindo de
um contexto onde havia uma utilização repetitiva de técnicas, sem alternância de
interpretação conceitual, Caravaggio gera uma ruptura. Isso ocorre, principalmente,
devido ao objetivo que tinha de diferenciação e afirmação da sua arte. Seu método
propunha ao naturalismo uma abordagem mais severa, ele retratava as passagens católicas
deslocadas dos ambientes comuns dos outros grandes mestres. Caravaggio retratava todas
as cenas como ele imaginava que elas haviam ocorrido.
Por um processo de observação da práxis desenvolvida por Leonardo e Michelangelo,
aplicada até então, unida ao desenvolvimento da sua própria teoria, nesse caso
representada pela sua significação individual das passagens da bíblia, Caravaggio
destacou a possível dramaticidade que a luz carregava também dentro de si. Essa evolução
na teoria relativa à concepção da luz fez com que o Chiaroscuro, inclusive, seja mais
relacionado a ele popularmente, do que ao seu primeiro grande expoente, Leonardo da
Vinci.
O seu desenvolvimento teórico propunha que as passagens da bíblia não haviam ocorrido
em cenários idílicos, mas sim em ambientes comuns aos quais ele estava habituado,
portanto, essa interpretação aplicada à pintura conferiria mais naturalismo a mesma, e a
intensidade nas pinturas geradas pelas combinações de luz e sombra, Chiaroscuro,
garantiriam mais impacto à obra, atingindo diferentes emoções na experiência estética do
apreciador da obra, como: tristeza, medo, dor, entre outras. Na figura 5 podemos observar
essa aplicação de significação.
Concluo esse breve contexto do desenvolvimento do conceito, afirmando que, apesar de
Leonardo da Vinci ter desenvolvido primariamente o Chiaroscuro em suas extensões
conceituais, Caravaggio foi um essencial ressignificador do mesmo, de certa forma
ampliando-o. Posteriormente, demonstrarei como a interpretação do Chiaroscuro de
Caravaggio é fundamental para a relação que estabeleço com a cinematografia.
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Figura 5

(The Incredulity of Saint Thomas, Caravaggio 1601-1602)7

Teoria e práxis na cinematografia
A cinematografia, também conhecida como Direção de Fotografia, é a manifestação
formal técnico-artística da realização cinematográfica pelo meio de um processo
fotoquímico, seja ele analógico ou digital. Ela opera entre o paradigma da teoria e da
práxis da manipulação da luz no processo de representação, para chegar nos resultados
imagéticos cinematográficos que tanto apreciamos nas salas de cinema.
Pelo viés da práxis, destaco a questão paradigmática do Chiaroscuro na técnica
cinematográfica. O processo fotossensível, decorrente de reações fotoquímicas em
materiais apropriados, registra a imagem através da distinção dos raios luminosos quanto
a sua intensidade, classificados entre tons específicos e graduais de cinza, sempre dentro
da relação entre claro e escuro, Chiaroscuro. Portanto, desse processo cientifico da fotosensibilidade, originário do processo fotográfico, que tem como decorrência o processo
cinematográfico, acontece uma reação química baseada no registro da luz em função da
sua relação Chiaroscuro.
A afirmação que faço dessa conclusão, portanto, é de que o cinema, em decorrência da
fotografia, é Chiaroscuro na sua gênese paradigmática técnica.
Por um outro lado, a tradução que proponho do termo teoria no cinema, nesse caso
específico, pode ser analisada como a criação das poéticas visuais, responsabilidade, entre
7

Fonte: http://www.caravaggio-foundation.org/168279/Doubting-Thomas-large.jpg
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outras áreas, da cinematografia. A partir dessa constatação cabe analisar um pouco melhor
como a cinematografia cria significações imagéticas específicas pela construção de
poéticas visuais.
De maneira breve e indireta, Noël Burch trata desse tema das poéticas visuais, quando
nomeia essas significações de parâmetros “fotográficos” no capitulo Dialéticas em
“Práxis do cinema”.
Os outros parâmetros “fotográficos” (no que respeita ao preto-e-branco
relacionam-se com os valores da luz propriamente dita: o contraste e a
tonalidade (ou “brilho”, como se diz em televisão). Não é raro que uma
mistura de estilos fotográficos seja empregue de modo sistemático no
interior do filme, quase sempre em conjunção com uma alternância
cênica; entre interiores e exteriores (veja O último ano em Marienbad,
mas também em numerosos filmes comerciais, tais como Divórcio à
Italiana); entre passado e presente (Hiroshima Mon Amour), entre o
sonho e a realidade, Verão e Inverno, etc. (BURCH, 1973, p. 70)

Partindo da afirmação desse autor sobre os parâmetros “fotográficos”, proponho
substituir nesse trabalho o termo que foi utilizado por poéticas visuais. Inicialmente, cabe
situarmos essas poéticas como recursos do debate teórico cinematográfico, sempre à
mercê da experiência dramática e narrativa. Em outras palavras, na cinematografia, as
ferramentas da práxis do meio fotossensível são alinhadas com a teoria, representada
pelas poéticas visuais, por uma melhor experiência narrativa e dramática proveniente da
obra, sempre em função de uma melhor relação estética do espectador com o filme.
Complemento afirmando que o motivo da pesquisa e aplicação da poética visual a ser
utilizada é, por sua vez, sempre pautado na sustentação da ponte de conexão estética entre
o espectador e a obra, permitindo uma melhor compreensão e relacionamento com a
mesma. Esse método foi importado da dialética entre teoria e práxis das artes visuais,
como vimos anteriormente.
Para endossar essas pesquisas e aplicações de poéticas visuais, podemos usar como
exemplo a análise de André Bazin sobre o realismo de Cidadão Kane.
Para fundamentar sua teoria sobre a importância do realismo no cinema, esse crítico, em
“O que é o cinema”, discute a utilização do recurso da profundidade do campo8 no filme
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Profundidade de campo é a ferramenta de controle do espaço que estará em foco na imagem, em função da distância
na perspectiva.
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de Orson Welles. Para refutar a Teoria da Montagem e propor sua teoria do Realismo, ele
recorre a análise da utilização do recurso da profundidade do campo, ferramenta de
trabalho restrita à cinematografia, descartando a necessidade do corte pela montagem,
recurso chave nos fundamentos do cinema de decupagem. Analisando profundamente
essa escolha de poética visual, André Bazin faz uma afirmação relativa à responsabilidade
do cinema para com seus espectadores. O crítico afirma que a Teoria da Montagem, tão
desenvolvida até então (ele chama esse período de expressionismo da montagem), carrega
em si a possibilidade de aplicação de técnicas ilusionistas, propícias a manipulações
ideológicas na experiência cinematográfica. Ele propõe, então, que o realismo é uma
responsabilidade estética do cinema, portanto, a escolha imagética narrativa de Orson
Welles, representada pela poética visual da profundidade do campo, configura como deve
ser o futuro da relação dialética entre a teoria e a práxis no cinema, uma evolução da
linguagem cinematográfica.
E isso é apenas um progresso formal! A profundidade de campo bem
utilizada não é somente uma maneira a um só tempo mais econômica,
mais simples e mais sutil de valorizar o acontecimento; ela afeta, com
as estruturas da linguagem cinematográfica, as relações intelectuais do
espectador com imagem e, com isso, modifica o sentido do espetáculo.
(BAZIN, 1999, p.107)

Desse exemplo de André Bazin, é importante inferirmos que a utilização da poética visual
pela cinematografia tem que ser analisada como um recurso importante da relação estética
entre obra e espectador. O que nos comprova essa afirmação, é como André Bazin
fundamentou sua teoria, importantíssima no universo cinematográfico, a partir de uma
escolha de poética visual realizada por Orson Welles. Porém, cabe a mim assinalar, e o
próprio critico atenta para isso, que essa decisão dentro do universo da linguagem
cinematográfica não deve ser confundida com meras escolhas imagéticas decorativas,
sem verdadeira significação estética teórica.
Em consequência dessa análise, entre outros fatores, Bazin propõe o que ele considera
como o potencial estético do Neorrealismo italiano. O crítico avalia que esse movimento
fundamentado em elementos fiéis ao realismo, cumpre o dever e as responsabilidades
estéticas cinematográficas.
Tomando como base a análise de André Bazin, proponho a afirmação de que, além dos
elementos estéticos debatidos pelo crítico, o cinema neorrealista italiano é também um
dos principais responsáveis pelo desenvolvimento das poéticas visuais aplicadas à
10
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linguagem cinematográfica, no campo da intersecção, ou alinhamento, entre a teoria e a
práxis.
A imagem – sua estrutura plástica, sua organização no tempo -,
apoiando-se em um maior realismo, dispõe de muito mais meios para
redirecionar e modificar de dentro a realidade. O cineasta não é somente
o concorrente do pintor e do dramaturgo, mas se iguala enfim ao
romancista. (BAZIN, 1999, p.112)

Concluo esse capítulo afirmando a importância da poética visual, não como recurso
imagético decorativo, mas como recurso inerente a significação estética pela linguagem
fundamental cinematográfica, conforme descrevi na breve revisão da teoria de André
Bazin e conforme exemplificarei no próximo capítulo.
O Chiaroscuro no Cinema Novo
De acordo com o que demonstrei anteriormente, Caravaggio com sua ressignificação do
Chiaroscuro, proporcionou um desenvolvimento teórico importante relativo à geração de
significações estéticas das obras em função de, por exemplo, emoções. Portanto, pelo lado
da teoria na cinematografia, utilizarei como base o Chiaroscuro de Caravaggio para
analisar as aplicações.
Conforme já discutido, o Chiaroscuro está presente na história do cinema desde sua
gênese, a partir da práxis do processo fotossensível. Pelo viés teórico, observa-se em
diversos casos, utilizações criativas do conceito para gerações de significações diversas.
Por exemplo, na cinematografia atual contemporânea, em filmes do gênero de terror, onde
o uso do alto contraste de claro e escuro é utilizado para geração de estética do medo.
Conforme debatido na teoria de André Bazin no capítulo anterior, o Neorrealismo italiano
foi um grande responsável pelo desenvolvimento das poéticas visuais. Nesse movimento,
o conceito Chiaroscuro foi muito utilizado e ressignificado, assim como o fez
Caravaggio, através de sua manipulação em função de discursos políticos, sociais, entre
outros, com o objetivo de endossar dramaticidade estética.
A partir da construção realizada nesse trabalho do método de utilização e da descrição do
conceito Chiaroscuro, aliado ao processo de formações de poéticas visuais no cinema,
proponho uma análise breve de uma aplicação criativa, na história da cinematografia
brasileira.
11
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Para a discussão da aplicação do conceito Chiaroscuro em poéticas visuais, recorrentes
nas obras do período do Cinema Novo, destaco como exemplo a primeira parte
incompleta, filmada em 1964, do consagrado filme “Cabra Marcado para Morrer” de
Eduardo Coutinho, lançado oficialmente em 1984.
Como breve contexto, durante o ano de 1964, o diretor Eduardo Coutinho, o diretor de
fotografia Fernando Duarte, responsável pela cinematografia da primeira parte do filme,
e o assistente de direção Wladimir Carvalho estavam no sertão da Galiléia para filmar a
história de João Pedro Teixeira, líder camponês assassinado presumidamente por
latifundiários em 1962, no sertão da Paraíba. As filmagens foram interrompidas, logo no
inicio, pela ditadura militar e a equipe do filme foi obrigada a se esconder, abandonando
os equipamentos. Dessa primeira parte incompleta, algumas imagens foram salvas por já
estarem em processo de revelação em um laboratório no Rio de Janeiro.9 Para análise,
utilizarei, mais adiante, um fotograma dessa parte do filme.
Do período cinematográfico ao qual pertence o filme, é possível afirmar que o movimento
do Cinema Novo é conhecido pelo viés teórico, em função da importância do discurso
político em seus filmes. Devido a um contexto de desigualdade social, descontentamento
político e problemáticas sociais, os cineastas da época encontraram no cinema o meio
ideal para transmitir seus discursos argumentativos críticos e políticos, pelo viés cultural
e social. A maior parte dos críticos afirmam que o movimento utiliza recursos da
linguagem cinematográfica baseados no Neorrealismo italiano, para endossar seus
discursos teóricos.
Walter Lima Júnior, assim como Jean Claude Bernadet no texto original de “Cineastas e
imagens do povo”, afirmam que a primeira parte do “Cabra marcado para morrer” é
repleto de influências estéticas formais do cinema neorrealista italiano.
Eduardo Coutinho filmara poucas sequências do seu roteiro original.
Tudo que restara dessa filmagem inicial nos leva a crer que seu Cabra
original estava marcado pelas dominantes de um cinema formalista,
politicamente alinhado à estética do popular bem próxima do
neorrealismo italiano do pós-guerra e da arte-de-urgência do CPC da
velha UNE. (LIMA JÚNIOR, 2010, p.167)

9

Para informações detalhadas sobre o filme, pesquisar “O documentário de Eduardo Coutinho: Televisão,
cinema e video” de Consuelo Lins.
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A partir da observação de duas situações, apresento uma breve análise da estética
fundamentada na linguagem cinematográfica das poéticas visuais através do discurso
imagético. Inicio pela observação do pôster do filme (figura 6) confeccionado para o
lançamento oficial em 1984.
Figura 6

(Pôster de lançamento de Cabra marcado para morrer)10

O pôster já declara a intenção de um debate dramático, aplicado no filme pelo contexto
político e social. Da ilustração na parte de trás, se destaca o registro fotográfico da
protagonista Dona Elizabeth, que está representada por uma relação Chiaroscuro intensa,
ressaltada pela descontinuidade do monocromático com o efeito cromático do vermelho.
Ignorando o caráter simbólico em oposição ao figurativismo representado no pôster,
proponho a observação da poética visual no mesmo, que é pautada pelo impacto sensível
criado pela relação de contraste entre claro e escuro, na representação naturalista
fotográfica de Dona Elizabeth. Levando em consideração a função designada por um
pôster como recurso de divulgação, é possível assumir que o mesmo já comunica algumas
das intenções dramáticas imagéticas do filme, representando-o.
Coloco também para análise um fotograma (figura 7) retirado da primeira parte
incompleta do filme.

10

Fonte: http://ensinarhistoriajoelza.com.br/wp-content/uploads/2015/07/07_Cabra-marcado.jpg
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Figura 7

(Fotograma extraído do filme Cabra marcado para morrer)11

A inexistência de registro bibliográfico permite apenas abduzirmos da imagem a poética
visual proposta pela cinematografia de Fernando Duarte. Porém, de uma breve
observação, destaco a existência de uma relação intensa de claro e escuro proposital na
cinematografia da cena.
A partir dessa observação do fotograma, apresento uma hipótese de significação em
função da intenção discursiva narrada anteriormente, durante esse período
cinematográfico. Essa imagem retrata o momento onde o líder camponês João Pedro
Teixeira, interpretado por João Mariana, é forçadamente retirado de sua casa, enquanto
Dona Elizabeth, interpretada por si mesma, observa. A intenção da cena é gerar um
elemento de dramaticidade e desconforto no espectador, portanto, há um objetivo estético
a ser alcançado, objetivo esse direcionado pelo discurso argumentativo político da
direção. Porém, apesar do objetivo discursivo ser direcionado por Eduardo Coutinho, é
Fernando Duarte, através da cinematografia, quem concretiza por meio da teoria e da
práxis cinematográfica, uma poética visual fundamentada na relação Chiaroscuro, que
vai alcançar esteticamente essa intenção narrativa, permitindo a experiência dramática do
espectador.

11

Fonte: https://d.i.uol.com.br/diversao/2010/09/21/cena-do-filme-cabra-marcado-para-morrer-de-eduardo-coutinho1285100228600_615x300.jpg
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Concluindo, proponho uma reflexão, que apresentei através das várias possibilidades
teóricas do Chiaroscuro, sobre o potencial variável do mesmo em termos de significação,
seja para o arrebatamento teórico e sensível de um quadro de Caravaggio ou representado
por poéticas visuais objetivadas para significações na estética de discursos polissêmicos.
Reitero que, através das poéticas visuais e de sua práxis, a cinematografia, no nosso caso
exemplificado pela aplicação do Chiaroscuro, pode significar uma variável enorme de
possibilidades estéticas, aproximando o espectador da compreensão temática e discursiva
da obra.
Finalizo, com a expectativa de que tenha atingido meu objetivo de afirmar a importância
do desenvolvimento da pesquisa teórica dessas aplicações de poéticas visuais, por um
caráter de responsabilidade estética, como já avaliava André Bazin.
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