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INTRODUÇÃO
Entende-se por fotografia especificamente, a técnica da captação de imagens
por meio de uma exposição luminosa, registrando-as em uma superfície preparada
para o efeito. Durante toda a história da fotografia ocorreram diversas inovações
tanto tecnológicas como visuais, inovações essas que contribuem para o que a
fotografia é hoje, uma das principais ferramentas responsável por provocar
sentimentos e emoções. Dentre elas um importante elemento que faz parte dessa
contribuição é a iluminação. A luz é o elemento mais importante para formação da
imagem, ela é responsável por definir profundidade e textura, de acordo com Dinis
(2017) sem a luz não pode existir a imagem.
Ao falar a respeito da fotografia, mais especificamente do cinema como forma
de arte, existe um importante movimento que precisa ser citado, o Cinema de
Vanguarda. Ele foi um movimento que ocorreu entre as décadas de 1920 e 1930,
originário na França e liderado pelos artistas das correntes de vanguardas, que
decidiram experimentar o uso da linguagem cinematográfica como forma de
expressão da realidade cotidiana. A partir disso surgiram outros movimentos como: o
surrealismo, dadaísmo, expressionismo, entre outros. Sendo o pioneiro nesse
movimento pode-se destacar o cineasta vanguardista Louis Delluc, que foi
responsável por mobilizar outros artistas renomados da época como Marcel
Duchamp (Dadaismo), Luis Buñuel, Salvador Dali (Surrealismo), e muitos outros.
Quando nos referimos a classificação de filmes é comum dividirmos os filmes
em categorias, algumas são bem abrangentes, como: ação, aventura e comédia. Já
outras são um pouco mais específicas, como: faroeste, musical e filmes de guerra,
mas se tem um tipo que é muito específico é o filme noir. Falar de filme noir pode
para muitos ser um assunto comum, mas afinal, quais são as características de um
filme noir? Como surgiu esse termo? Esses filmes ainda existem hoje em dia?
Este trabalho tem como objetivo responder as perguntas acima fazendo uma
análise descritiva a respeito da estética de filmes noir, pretende-se especificamente
abordar como luz, sombra e cenografia atuam de forma singular em filmes policiais.
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Propõe também apresentar a história da luz no cinema, e abordar alguns conceitos
básicos da iluminação.
Assim, o trabalho está dividido em capítulos informativos, onde são
apresentados exemplos claros para uma melhor compreensão do conteúdo
observando a influência narrativa e estilística da iluminação como linguagem que se
desenvolve paralelamente à história do filme.
1. FILME NOIR
Até hoje não existe um verdadeiro consenso sobre o que exatamente constitui
um filme noir, mas de forma geral existem alguns elementos recorrentes que
podemos apontar. É considerado um subgênero do cinema derivado.
Filmes noir em geral, são longas lançados por Hollywood nas décadas de
1940 e 1950, que contam uma história de suspense criminal. Essas tramas eram
diretamente inspiradas na realidade policial americana daquela época, cujo os
principais autores eram Dashiell Hammett e Raymond Chandler, inclusive alguns
livros desses escritores se tornaram verdadeiros clássicos do film noir, assim como
“O Falcão Maltês” (1941). Mas filmes noir não eram qualquer tipo de história de
crime, vamos relembrar o nome dessa estética.
Noir em francês significa “negro”, ou seja, filmes noir possuíam histórias de
crime muito mais sombrias do que as tradicionalmente já vistas. Por terem suas
raízes na época da segunda guerra mundial, essas tramas refletiam a desilusão
causada pelo horror do conflito.
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O Falcão Maltês (1941)
Assim, o filme noir apresenta uma visão de mundo bastante cínica e
pessimista, onde o mundo é um lugar trágico e corruptível. Isso fica evidente com o
arquétipo clássico do protagonista noir, um homem de conduta moral questionável,
ao invés de serem heróis e íntegros, os personagens principais dos filmes noir
costumam ser homens individualistas, isolados, interesseiros e violentos.
Por mais que o noir seja sempre associado com a figura do detetive particular,
diversos clássicos desse estilo não contam com esse tipo de protagonista, eles
podem ser também policiais, boxeadores, cidadãos comuns que por acaso se veem
presos em enrascadas, entre outros. Outro arquétipo marcante dos filmes noir é a
chamada Femme Fatale ou mulher fatal em francês, em contraste com as boas
moças da representação mais tradicional que Hollywood fazia das protagonistas, a
famosa Femme Fatale é uma mulher que simboliza um perigo ao protagonista, as
vezes porque ela realmente tem más intenções e se revela como antagonista outras
vezes ela é até uma aliada mas o envolvimento do anti-herói com ela faz com que o
protagonista entre num enorme problema que pode até lhe tirar a vida.
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2. LUZ UTILIZADA COMO NARRATIVA CINEMATOGRÁFICA EM FILMES
NOIR
A preocupação com a iluminação parte do fato de que sem luz não há
cinema. O desenho da luz de uma cena vai muito além da função básica de iluminar
o cenário e os personagens. A luz tem o poder de conduzir o espectador a
determinadas emoções e também de manipular a interpretação inteira de uma cena.
A posição, intensidade, reflexão e o tipo da luz são aspectos primordiais para o
sentido da narrativa que o diretor de fotografia deseja criar em uma cena.
Dentro de um mesmo filme podem acontecer diversas variações, de uma
cena para outra, das características de iluminação. Em alguns casos o filme pode
começar com um setup de iluminação e terminar com outro, mudando gradualmente
as suas nuances e causando no espectador a sensação de que o dia começou e foi
terminando junto com a narrativa. Um bom exemplo é o filme O Grande Gatsby
(2013) Dir. Baz Luhrmann, o filme, apesar de ter sido lançado em 2013, conta com
muitos elementos cinematográficos que buscam essa referência no cinema noir para
contar a história. O Diretor de Fotografia do Filme; Simon Duggan sempre utiliza
cores mais quentes em cenas retratadas de dia nos inícios das cenas.

O Grande Gatsby (1941)
A tonalidade vai mudando para o azul ao decorrer do tempo cronológico do
roteiro. Nas curvas baixas, isto é, nas sombras e partes escuras da imagem, a
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tonalidade da cor fica mais azulada, contrastando com os realces (luzes altas e
brancas) em tonalidades mais alaranjadas. Michael Bay, juntamente com o Diretor
de Fotografia Mitchell Amundsen, são conhecidos por usar esse tipo de contraste de
cor em seus filmes.

O Grande Gatsby (1941)
Além do aspecto de matiz da luz, um outro que também é bem utilizado como
artifício narrativo é o posicionamento de luz, tanto em relação ao ambiente quanto
em relação aos personagens. Luzes são posicionadas de baixo pra cima e próximas
ao rosto de um antagonista com a intenção de criar sombras nos olhos, bocas e
nariz, causando, através de expressões faciais exageradas, medo ao olhar para o
rosto do vilão.
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A Marca da Maldade (1941)
Em filmes noir a luz é posicionada de cima próxima aos personagens, sempre
imitando a luz de um poste. Em muitas produções cinematográficas desse tipo de
filme, a luz é colocada em postes cenográficos e os personagens desenvolvem a
trama sempre com a escuridão da cidade ao redor, onde tudo é imerso no perigo,
nas sombras.
Feixes de luz de postes são atenuados em cenas com planos abertos onde o
protagonista (muitas vezes um detetive em busca de solução para um crime
estranho que acontece pela cidade) passa pela rua com o feixe de luz, aberto.
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O Terceiro Homem (1949)
Luzes que entram pela janela também são artifícios bastante vistos em filmes
noir. Em algumas situações narrativas, muitas vezes há uma sala onde paira algum
mistério no ar, a única luz que entra no ambiente, entra pelas frestas de uma cortina
persiana horizontal, muito comum em escritórios policiais, ambientes corriqueiros de
filmes noir, causando ainda mais o clima de que algo está sem solução e que as
coisas estão muito nas sombras, pouco é mostrado tanto na narrativa quanto nas
imagens.
As sombras tem um papel importantíssimo na construção do filme noir,
justamente por que a narrativa gira em torno de mistérios e soluções, do ato de
tentar esconder algo (do ponto de vista do vilão/antagonista*) e do ato de procurar
também (do ponto de vista do herói/protagonista*). As sombras do filme trazem essa
afirmação visual que há algo de fato nas sombras, reforçando e complementando os
estímulos narrativos e musicais do filme. Podemos dizer que a ausência de luz
também é algo que se faz extremamente importante em filmes desse gênero, tendo
em vista que as sombras são uma parte importantíssima no desafio de contar
história e causar sentimentos de forma imagética. Luzes de abajur ou pontos de
luzes posicionados em cantos de ambientes internos acontecem com certa
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frequência, principalmente em cenas em que há personagens no recinto que não
são vistos, e quando começam a falar de forma calma e serena, mas preparado para
dar alguma informação importante, o ponto de luz junto com ele em um canto é
acionado, geralmente um abajur, ou em algumas vezes uma chama vindo de um
isqueiro ou fósforo acendendo um cigarro. Novamente o ponto de luz no canto do
ambiente é mais um artifício utilizado para revelar um personagem oculto que até o
momento não havia se revelado ou até então não tinha importância na narrativa. É
quando o diretor geral nos traz aquilo que ainda era oculto, nos tira da ignorância, e
cria um sentido filosófico entregando o conhecimento ao telespectador, saindo da
sombra e entrando na luz.
3. ÂNGULO HOLANDÊS (DUTCH ANGLE)
Os ângulos de câmera mais adotados pela indústria do cinema e por diretores
de fotografia em produções cinematográficas são usualmente os planos mais
abertos (ou planos gerais), planos médios e os close ups. Alguns gêneros de filmes
são conhecidos por usarem certos tipos de planos, como é o caso do plano
americano, popular pelos filmes de faroeste da década de 60, usados para mostrar
as armas dos pistoleiros, entre a altura da cintura e um pouco abaixo dos joelhos.
Podemos observar o uso desse ângulo em diversas cenas do filme “Três Homens
Em Conflito (1966)” Dir. Sergio Leone.
Da mesma forma que os planos americanos são muito relacionados a filmes
de faroeste, existe um tipo de plano não tão comum de ser usado nas películas
cinematográficas mundiais, e ele é muito relacionado a filmes noir pelo seu uso
recorrente em cenas desse subgênero do cinema: o plano holandês.
Plano holandês, às vezes chamado de ângulo inclinado ou ângulo oblíquo, é
quando a câmera está posicionada um pouco mais abaixo dos olhos do personagem
em inclinação como um leve contra-plongée. A câmera então é inclinada entre 10° e
35° no eixo horizontal de forma que os personagens e objetos fiquem
perpendiculares (inclinados) às bordas da tela. É um truque elegantemente simples
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e ainda sim eficiente, ele é uma influência muito próxima entre HQ’s e o cinema, traz
uma certa elegância que é intrínseca aos filmes noir.
Esse tipo de plano tem a intenção de causar uma quantidade de drama maior,
no quesito que diz respeito à tensão psicológica, suspense e insanidade em relação
ao objeto ou personagem que se é filmado. O ângulo holandês é bastante
“encaixável” em filmes do subgênero noir, pois muitos personagens apresentam
instabilidade mental e dualidade quanto ao seu caráter moral na trama, ou seja, a
probabilidade de situações tensas, que palpitam o coração e que causam angústia
no espectador, são mais suscetíveis a acontecerem.

A Marca da Maldade (1941)
No filme “O 3° Homem (1949)”, Dir. Carol Reed, o personagem interpretado por
Joseph Cotten, Holly Martins encontra Harry Lime, personagem interpretado por
Orson Welles em um parque de diversões e entram em uma cabine de roda gigante
para conversarem a sós. Durante o giro da roda gigante, a conversa vai tomando um
rumo mais desafiador onde um personagem coloca o outro contra a parede,
posicionando-o de forma mais misteriosa dentro do diálogo. O artifício que o diretor
Carol Reed usa aqui nessa cena, é deixar que a inclinação da câmera fique fixa
juntamente com o giro própria da roda gigante, fazendo com o que o personagem se
incline levemente em relação ao eixo horizontal da câmera, trazendo a tona um
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plano holandês e intensificando o clima de tensão que emergiu da conversa, e ao
mesmo tempo indica uma certa a náusea ou tontura causada pelo movimento da
roda gigante a qual os personagens ocupam. É um brilhante artifício usado de forma
muito sutil, mas que traz um peso dramático qualitativamente alto para a cena.

O Terceiro Homem (1949)

4. ASPECTOS GERAIS DOS ROTEIROS DE FILMES NOIR
A estética de filmes noir é algo bem peculiar desse gênero, os roteiros podem
variar de filme para filme, mas é possível distinguir algumas características em
comum seguidas pelos autores dessas obras. A De acordo com Joseph Campbell
(1949) em sua obra O Herói de Mil Faces “...devemos estar dispostos a nos livrar da
vida que planejamos para poder viver a vida que nos espera...", em filmes noir a
premissa da jornada do herói, tão presente em muitos dos maiores roteiros
cinematográficos de Hollywood, também é utilizada, de certa forma, para dar vida a
história que iremos acompanhar.
Fazendo uma breve síntese do que é a jornada do herói: em seu ponto de partida
há o protagonista, o qual iremos acompanhar, inicialmente em seu mundo comum e
ordinário. Ele então se depara com alguma situação inesperada e adversa, e entra
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no submundo dessa tal situação, onde passa por provações, desafios e dúvidas.
Suas crenças são postas em questionamento, o herói então se adapta à nova
situação e retorna ao mundo ordinário, tendo conquistado aquilo que o levou ao
mundo estranho primeiramente.
Podemos analisar um filme noir mais recente como Zodíaco (2007) Dir. David
Fincher, muito do que foi apresentado, aqui, da jornada do herói. O personagem
Robert Graysmith interpretado pelo ator Jake Gyllenhaal é um cartunista de um
jornal famoso de São Francisco que recebe pistas enviadas pelo próprio assassino
do Zodíaco. Robert, até então com sua vida comum de cartunista na redação do
jornal, acaba entrando no mundo dos assassinatos e crimes hediondos praticados
pelo serial killer em questão. O interessante aqui é que esse filme não se trata de
uma história fictícia e sim de fatos reais que aconteceram entre as décadas de 1960
e 1970 na Califórnia, ou seja, podemos observar como a jornada do herói é algo
comumente encontrado na vida real e não apenas em romances cinematográficos.
Outro ponto em comum que encontramos em roteiros de filmes noir são as
investigações policiais, como podemos observar no filme Relíquia Macabra (1941)
Dir. John Huston, grande clássico desse gênero, onde o personagem de Humphrey
Bogart, um detetive particular, aceita investigar o desaparecimento da irmã da
personagem de Mary Astor. Mais uma vez aqui podemos encaixar esse roteiro na
jornada do herói, pois depois que o personagem adentra mais a fundo na
investigação, muitos segredos e mistérios são revelados e trazem à tona diversos
desafios para o protagonista da trama, ou seja, ele sai do mundo ordinário e entra no
mundo desconhecido.
Um tipo de personagem que está sempre muito presente em filmes noir é o
arquétipo da Femme Fatale, que em francês significa mulher fatal. Os personagens
Femme Fatale geralmente são mulheres retradadas de forma sensual e que usam o
poder de sedução que possuem para manipular pessoas para obterem algo valioso
ou alguma informação valiosa. Sobre a forma de filmar cenas sensuais com
mulheres interpretando o papel da Femme Fatale. de Palma, Brian (2002) diz “eles
simplesmente não sabem como filmá-la. A sensualidade é difícil de filmar. Você tem
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de pensar como mostrá-la, pensar como as pessoas vão olhar para ela”, ao se referir
ao modo pouco ousado de como outros cineastas filmaram ou filmam uma cena de
sedução envolvendo a mulher fatal. O filme Femme Fatale (2002) do próprio diretor
Brian de Palma é uma homenagem a esse arquétipo tão comum e característico de
filmes noir. Alguns filmes são inclusive marcantes devido a algumas atrizes que
interpretaram personagens Femme Fatales históricos no cinema como a atriz Ann
Savage, ícone dos filmes policiais dos anos 40, onde se destacou no filme Detour
(1945). Também se destaca o papel de Grace Kelly como a femme fatale Margot
Mendice em Disque M para Matar (1954) Dir. Alfred Hitchcock e seu papel em outro
filme do mesmo diretor, Janela Indiscreta (1954) como Lisa Carol Freemont.
Os aspectos cinematográficos singulares de filmes noir já ganharam inclusive
uma adaptação para os videogames, com o jogo chamado L.A. Noire (2011) da
produtora de games norte-americana Rockstar. O game é ambientado na Los
Angeles no ano de 1947, os elementos típicos de roteiros do filmes noir estão
presentes para serem experienciados de formas interativas. Dentro do jogo você
passa por situações de mistérios e soluções policiais, fazendo perseguições a pé e
de carro com lutas corporais e tiroteios. A trama gira em volta de um assassino serial
killer que tira a vida de mulheres jovens pelas redondezas de Los Angeles.
Outra característica peculiar que os roteiros de filmes noir nos trazem geralmente
é a dualidade sempre presente, rodeando os personagens, o herói às vezes não
parecer ser quem diz ser, alguém que se mostra indefeso na verdade tem mais
defesas do que realmente mostra ter. Até mesmo a carga de sensualidade
manipuladora que o papeis das femme fatales explicitam, traz essa sensação de que
o ceticismo deve ser mantido por perto a todo instante. O comic book Watchmen
(1986) escrito por Alan Moore, traz muitas referências e características de filmes
policiais investigativos da década de 50 ao inserir em contextos sociais onde a
corrupção domina o sistema e pessoas poderosas estão por trás de crimes
hediondos, tornando o ambiente ainda mais hostil para um herói que tenta resolver
um crime complexo onde as provas estão sendo manipuladas ou ocultadas o tempo
todo.
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Dentro do âmbito dos filmes noir, será muito fácil encontrar alguns dos elementos
expostos acima, personagens investigativos e céticos que falam de forma dramática
e jornalística, como um diário do caso do crime que está sendo recordado a todo
instante. Flashbacks são artifícios muito usados em filme noir para mostrar e retornar
ao passado negro e obscuro, ou até mesmo para expor algum fato que identifique
quem é verdadeiramente o personagem, como podemos observar no filme Fuga do
Passado (1947) Dir. Jacques Tourneur.

5. AMBIENTAÇÃO CINEMATOGRÁFICA E CENOGRÁFICA DE FILMES NOIR
Na década de 1940 o mundo passava por uma transição, de um longo período
imerso na sombria segunda guerra mundial para um clima de saída dessa guerra. O
crítico de cinema francês, Nino Frank começou a perceber uma tendência
protuberante nos filmes hollywoodianos de detetives e policiais daquela época. Os
musicais, sempre com temáticas, estéticas e roteiros felizes e alegres eram
contrabalanceados pelo pessimismo sombrio que rodeava esse novo "gênero" à
época. Nino então percebeu esse clima estranho de desfoque e entrelaçamento do
bem e do mal, clima de tensão psicológica e quebra do sistema moral que era
trazido constantemente pelos diretores de cinema de Hollywood à época.
O mundo na época também vinha se desvencilhando de uma recente depressão
econômica nos anos de 1930, o que acarretava uma intensidade maior de angústia
em relação ao futuro e desilusão sobre o presente estado moral da sociedade e
órgãos públicos e estatais, daí surge o forte aspecto corruptível sempre presente nos
elementos de filmes noir, assim como a dualidade dos protagonistas e o caráter
obscuro da cidade e seus habitantes.
Os filmes noir começaram suas histórias no mundo da cinematografia como
filmes B, que eram filmes americanos com baixo orçamento, pouco custosos e sem a
mesma badalação dos filmes Hollywoodianos da época. O filme Stranger on the
Third Floor (1940) Dir. é tido como o primeiro filme a ser considerado do subgênero
noir
19

Os ambientes em que as tramas de filmes noir estão inseridos, nos trazem
sempre à tona lembranças das décadas de 1950 e 1960, naquela época as coisas
eram bem diferentes do que vemos nos filmes hoje em dia, até mesmo na forma de
fazer filmes. Atualmente filmes policiais, que se enquadram no espectro analisado
até aqui neste trabalho acadêmica, são escritos, dirigidos e produzidos de formas
totalmente diferentes, por isso para algumas pessoas, filmes noir de antigamente
podem ser um pouco difíceis de digerir.
Os efeitos visuais eram em sua grande maioria todos práticos, com pouca ou
nenhuma ajuda de recursos digitais. Na época, a computação era pouco utilizada em
situações cotidianas e seu uso em filmes era algo praticamente inédito ou muito
custoso. O diretor Alfred Hitchcock trabalhou com vários dos efeitos práticos e
visuais que eram mais palpáveis naquela época, ele até mesmo inovou e trouxe
produções nunca vistas no cinema antes. Um de seus filmes em que podemos
observar o uso de efeitos práticos e visuais é “Vertigo (1954)” Dir. Alfred Hitchcock,
onde o protagonista, um detetive aposentado de nome John Scottie, interpretado
pelo ator James Stewart, sofre de uma fobia de altura. Essa película sempre utiliza
planos que causam no espectador a sensação de tontura e medo em relação a
locais altos, como parapeitos, telhados de prédio, etc. Em uma das cenas clássicas
desse filme, o personagem principal fica pendurado pelo córrego do telhado, com a
câmera apontada em um contra-plongée causando a sensação de altura ao se
posicionar um cenário atrás do ator, em segundo plano.
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Vertigo (1958)
Os ambientes em filmes policiais dão a ideia de que a cidade é um personagem
na trama, sempre hostil, escuro, escondendo algo importante ou servindo de apoio
para uma armadilha a qualquer instante. Escritórios de detetives e delegacias são
pontos comumente visitados e revisitados nesses filmes. Nas cenas ambientadas
nas ruas da cidade, o ambiente sempre revela as nuances hostis que a cidade
esconde durante o dia. A ideia em alguns casos é causar uma sensação de que
alguém pode estar perseguindo o personagem sem que ele perceba, por entre as
sombras da cidade, de noite ou no momento em que o personagem chega em casa
e se depara com algo estranho acontecendo debaixo das sombras noturnas, quando
um criminoso sorrateiro está a sua espera. Becos, vielas e lacunas também
aparecem com certa frequência em filmes noir, onde são usadas como cenário de
perseguição, fuga e luta corporal. O filme “Chinatown (1974)”, Dir. Roman Polanski,
é uma película que explora bastante todos os tons e cenários da cidade de Los
Angeles, cidade onde o filme é situado. O diretor explora os mais diversos cantos da
cidade, onde uma pista vai levando a outra, trazendo o perigo cada vez mais para
perto, criminosos emergem de suas sombras à medida que a cidade é explorada em
busca de pistas para a solução do caso.
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6. NEO-NOIR
Segundo Mark Conard (2009) “neo-noir é o subgênero de qualquer filme após o
clássico período noir que contenha temas e sensibilidade noir”, ou seja filmes que
trazem muitos dos elementos que foram analisados nesse artigo e o colocam em um
contexto de tensão investigativa, com heróis e vilões, mocinhas e climas misteriosos
circundando situações obscuras que acontecem pela cidade.
O filme “Drive” (2011), Dir. Nicolas Winding Refn é um exemplo de filme
categorizado como subgênero neo-noir. O diretor cria um clima misterioso e
embriagante onde o personagem principal representado por Ryan Gosling é mantido
na sombra por boa parte da trama, ele tanto atua como o herói salvador em alguns
momentos, mas praticando ações cruéis em outros, deixando claro a dualidade do
mesmo. A música e as imagens da cidade de Los Angeles durante a noite trazem
um elemento ébrio para o filme que homenageia de forma sutil o gênero noir.
Filmes neo-noir são considerados um meio termo entre os filmes clássicos das
décadas de 40 e 50, e o futuro distópico-tecnológico presentes nos gêneros
cyberpunk. Muitas vezes esse subgênero pode ser chamado também de tech-noir.
Uma película que foi bastante aclamada pela crítica e se tornou um marco do
cinema cult é "Blade Runner (1982)" Dir. Ridley Scott, onde todas as nuances dos
filmes noir são apresentadas no desenrolar da sua trama, quando o detetive Rick
Deckard, interpretado pelo ator Harrison Ford está investigando a fuga de androides
replicantes perigosos que estão à solta na sociedade. Novamente aqui todos os
elementos que fazem das ruas um local hostil e perigoso estão presentes nesse
filme, só que com uma roupagem totalmente futurista, longe daqueles velhos
cenários clássicos dos anos 40.

7. DIRETORES NOTÁVEIS DO CINEMA NOIR CLÁSSICO
A estética do film noir é fortemente influenciada pelo expressionismo alemão
à época do regime nazista. Muitos diretores alemães foram forçados a fazer a
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emigração para os Estados Unidos, levando consigo toda a bagagem que haviam
desenvolvido. Isso explica o motivo de os famosos filmes noir virem dos Estados
Unidos.
Dentre os grandes nomes do cinema noir clássico, podemos destacar alguns,
dentre eles Jules Dassin, cineasta norte-americano, conhecido principalmente pela
direção dos filmes Brute Force, The Naked City e Thieves' Highway. Outros diretores
conhecidos são Samuel Fuller, Fritz Lang, Robert Wise e Nicholas Ray.
O primeiro filme denominado como noir pelos críticos e jornalistas da época foi “O
Homem dos Olhos Esbugalhados (1940)” do diretor Boris Ingster. Boris era um
escritor, e diretor de cinema e televisão com descendência da Letônia, ele escreveu
vários filmes durante a década de 1930 e é conhecido por ser do diretor que lançou
o subgênero de filmes noir. O Homem de Olhos Esbugalhados foi também o primeiro
filme que Boris dirigiu em toda sua carreira. Nas décadas subsequentes ele também
trabalhou escrevendo, dirigindo e produzindo um leque de produtos audiovisuais que
vão desde séries televisivas até faroeste. Boris morreu em 1978 as 74 anos na sua
residência em Los Angeles.
Outro diretor que teve um papel importante e notável no cinema noir foi Orson
Welles, tido até hoje como um dos maestros do mundo do cinema e conhecido
mundialmente, não só pelos impactos cinematográficos que seu filme “Cidadão Kane
(1941)” causou na comunidade cinematográfica da época, mas pela forma como
conseguia transmitir a mensagem de suas obras para o público. Welles deu uma
nova roupagem aos filmes noir na década de 1940. Sua aproximação estreita com
os
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grandes
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de

Hollywood

o

alavancaram

internacionalmente e suas obras são referências para estudantes de cinema e
entusiastas do mundo todo. Seu filme “A Marca da Maldade (1958)” é tida como a
obra-prima do cinema noir, Welles é creditado como diretor, co-roteirista e ator do
filme.
Alfred Hitchcock é outro diretor que tem sua marca registrada em filme noir, ele é
tido como o maior cineasta da Grã-Bretanha de todos os tempos, talvez o mais
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conhecido, de sua época, atualmente. Hitchcock é muito conhecido por filmes de
suspense como o clássico “Psicose (1960)” e “Janela Indiscreta (1954)”. Os filmes
noir de Hitchcock sempre submetem à temática de suspense e terror policial,
inclusive sua primeira obra de sucesso foi o filme noir “O Inquilino Sinistro (1927)”.
Dentre os grandes filmes noir de Hitchcock podemos destacar “Vertigo (1958)”, que
é baseado no romance francês de 1954 “Dentre os Mortos”, o filme traz toda a
estética cinematográfica noir com adição de elementos psicológicos fortes como
fobias, no caso do filme fobia de altura.

8. CASABLANCA
Dentre os diversos filmes que utilizam a estética noir, um grande clássico é o
filme Casablanca (1942), dirigido por Michael Curtiz. Casablanca conta a história de
Rick Blaine, um americano amargo e cínico que vive e trabalha em Casablanca,
onde tem um café movimentado. Rick’s Café é frequentado tanto por nazistas,
funcionários franceses, quanto por refugiados e criminosos. Um certo dia, Ilsa Lund,
o grande amor do passado de Rick, aparece em seu bar ao lado do marido, Victor
Laszlo, herói da resistência tcheca. O reencontro dos ex-amantes reacende o amor
entre eles e a partir disso o foco principal do filme é contar a história da conexão
entre eles dois e o lugar onde eles estão. Tudo isso ocorre tendo como plano de
fundo a segunda guerra mundial. O filme foi indicado a oito Oscars e levou três
estatuetas: Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Roteiro.
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Casablanca (1942)
Devido as grandes premiações recebidas pelo o clássico, Casablanca é
considerado um dos maiores filmes de todos os tempos, isso por que ele foi
produzido na década de 40, onde produzir um filme daquele porte, com aquele
roteiro, naquela época e com o cenário atual, era sem dúvidas um grande desafio.
Além de ser um clássico e um dos maiores de todos os tempos, Casablanca teve
uma grande importância para construção do cinema noir ele foi na verdade
classificado por alguns historiadores e teóricos como um legítimo film noir, e não
apenas por que o elenco do filme já havia antes participado de filmes deste gênero,
como por exemplo: Humphrey Bogart, ator que incorporou Rick Blaine, e que no ano
anterior havia vivido o investigador Sam Spade em Relíquia Macabra, mas por que
de fato o filme possuía todas as características de um filme noir, desde a
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ambientação até o roteiro do filme. Além disso, Curtiz, oriundo do Les--te Europeu,
teve sua formação cinematográfica muito influenciada pelo Ex--pressionismo
Alemão, matriz estética do cinema noir, o que torna Casablanca um filme
diretamente influenciado pela fotografia de Arthur Edeson, marcada pelo uso de
sombras, de enquadramentos oblíquos, até a própria decisão de não se render à
tentação de um final feliz.
Casablanca se destaca no gênero noir principalmente por ser um dos
pioneiros e mais premiados filmes da época. Até hoje o filme é considerado um
verdadeiro clássico e impressionantemente com quase 70 anos ainda continua a ser
veiculado, comentado e assistido.

9. PLANOS E MOVIMENTO DE CÂMERA NO CINEMA NOIR
Para realizadores do noir clássico, como Fritz Lang, “a câmera que seguia
através de uma sala e que passava por uma série de objetos em segundo plano ou
que segue um personagem por um café cheio tinham uma qualidade contínua e
decisiva” E quando esta era combinada com um take longo, “as sequências de
suspense eram intensificadas”.
“Gun Crazy (1950)” Dir. Joseph H. Lewis, é um exemplo desta característica
visual. O filme conta a história de Bart Tare, um homem que é fissurado por armas
que conhece Annie Laurie Starr num circo enquanto ela faz uma performance com
pistolas.
Tare decide trabalhar nesse circo e os dois acabam se apaixonando. Mas Annie,
cheia daquela vida, ameaça fugir e abandonar Tare se não conseguirem arranjar
dinheiro de forma rápida.
Aproveitando o seu talento com pistolas, os dois começam uma onda de
assaltos a bancos. Muitos falaram desse filme como a história contemporânea de
Bonnie e Clyde, mais do que isso, este filme ficou marcado pela inovadora
sequência do assalto ao banco que foi filmada num plano contínuo com cerca de
sete minutos.
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Gun Crazy (1950)
Frequentemente os filmes noir usavam recursos visuais para causar
desconforto e desorientação com ângulos de câmeras não convencionais diferente
de filmes convencionais que usam enquadramentos "padrões" os filmes noir
costumam usar várias técnicas com enquadramentos desalinhados, inclinados, e
planos bem fechados e intensos. O uso de lentes grande-angulares (deformadoras
da perspectiva) que traz uma sensação de tontura e o corte do big close-up para o
plano geral em plongée permitiam ao espectador observar de maneira um pouco
mais intrusiva as emoções dos personagens, técnica que permitia aumentar a
tensão e drama.
Além disso, o uso de objetos como espelhos, janelas, escadas e relógios (que
remetem ao tempo, à fuga, ao reflexo indesejado), a ambientação à noite, as ruas
escuras e úmidas das metrópoles criaram o cenário perfeito para os acontecimentos.
Normalmente

possui

personagens

desesperados

que

convivem

com

situações criminosas que são frutos de fraquezas humanas. Além de elementos que
se tornaram clichês como: femme fatale, corruptos, ambiente urbano, casas
noturnas, cenários noturnos, uso de narração, niilismo, assassinato ou roubo e
roteiro intrincado. Tudo isso resulta em morais ambíguas e relativas.
Nesse contexto, verifica-se um tipo de homem muito comum no cinema noir:
raramente bonzinhos, na maioria das vezes anti-heróis, são cínicos, impiedosos,
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nada sentimentais, sempre querem levar a melhor. Homens solitários, inseguros,
desiludidos, incertos quanto ao próprio caráter e apáticos quanto ao futuro; e dois
tipos de mulheres: são dóceis e amáveis ou são femmes fatales (deslumbrantes,
misteriosas, ambíguas e dispostas a qualquer coisa pra saírem por cima).
10. DESENVOLVIMENTO
Para desenvolver a averiguação e a sua utilização projetual associada ao
cinema, escolhemos esse gênero cinematográfico, por estar em um curto período de
tempo de 1941 a 1958, mas com características que continuam para além deste
período.
Foi possível verificar que personagens como o criminoso, ou o detetive a
moralidade e ética ambíguas destes personagens, a cidade sombria, o tema do
crime e o fatalismo são aspectos que influenciaram diretores e filmes recentes, o que
revela o forte impacto e influência do film noir e a sua persistência, demonstrando
que este género cinematográfico tão rico e cativante irá, certamente, permanecer e
desenvolver-se em produções futuras.
O objetivo deste projeto é identificar e analisar os padrões e estereótipos do film noir,
procurando seguir e interpretar a respectiva influência no universo da cultura visual
atual. Para além de uma recolha preliminar de informação que permitiu elaborar uma
definição concreta sobre os filmes noir e as suas origens, analisou-se um número
considerável de filmes referenciados como pertencentes ao modelo do film noir. Por
fim, o trabalho é um tributo ao cinema noir.
11. CONCLUSÃO
O cinema é uma arte que nasce influenciada por obras passadas, sejam elas
cinematográficas ou não, essas influências podem vir de acontecimentos reais,
como também podem ser trazidas de vivências artísticas. No caso do cinema noir
vimos aqui que esse subgênero de filmes policiais traz sentimentos distópicos que
as pessoas costumavam sentir naquela época. O estudo feito neste artigo
possibilitou uma análise sobre os aspectos gerais estéticos e de elementos
cinematográficos comuns de filmes policiais das décadas de 1940 e 1950 e como
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eles influenciaram e influenciam diversos filmes depois dessa época. Foram
expostos de forma mais científica elementos de roteiros, luzes e tipos de
enquadramentos mais adotados pelos diretores, filmes clássicos que marcaram esse
subgênero e diretores mundialmente famosos que começaram sua carreira artística
influenciados pela realidade tensa que uma guerra mundial conseguiu causar em
todo o globo. Foi chamada a atenção dos chefões de Hollywood a esse tipo de filme
após perceber que os espectadores se sentiam muito aflitos e curiosos com o
desfecho das tramas noir, sempre muito intrigante, e, com a ajuda de diretores
consagrados, tornou esse subgênero cinematográfico um dos mais clássico e
influenciadores de todos os tempos. Os filmes noir já ganharam diversas roupagens
no pós-guerra e até hoje filmes são produzidos com elementos fortes, nascidos
dentro desse tipo de filmes.
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