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Resumo 

 

O trabalho final de graduação compreende a análise do filme A Fraternidade é 
Vermelha, do diretor e roteirista polonês Krzysztof Kieslowski. A pesquisa busca 

entender o significado da cor vermelho no processo de comunicação que ela  instaura.   
A investigação do significado está ancorada nos estudos da semiótica, a partir da 
compreensão da fotografia como signo icônico e da cor como símbolo. Dessa forma, 

faz-se uma leitura analítica dos fotogramas do filme, a fim de obter pistas para 
decodificar o sentido da cor vermelha na obra. A monografia busca, ainda, entender 

como o fenômeno cromático está inserido no processo de comunicação. Para dar 
suporte ao estudo, o trabalho explica de que forma a fotografia se apresenta e como 
estão dispostos seus elementos constitutivos tais como: luz, plano e quadro. Além disso, 

trata-se ainda sobre a formatação do cenário, pois a cor vermelha está na composição 
dos objetos cenográficos. A pesquisa utiliza um procedimento teórico-metodológico que 

abarca a análise fílmica. O método incide em decompor a obra nos seus componentes 
constitutivos. Portanto, o trabalho que segue destacou três fotografias do filme onde há 
a explosão do vermelho, ou seja, nos momentos em que a cor ganhou maior destaque na 

trama. 
 

 

Palavras-chave 

Fotografia Fílmica; Cor Vermelha; Significação; Comunicação; 

 
 

ABSTRACT 

 

The final graduation paper deals with the analysis of the film The fraternity is Read, by 
the Polish director and scriptwriter Krzysztof Kieslowski. The research aims to 
understand the meaning of the red color in the process of communication that it is 

responsible for. The investigation is based on the semiotics studies, considering the 
photography as an iconic sign and the color as a symbol. Therefore, it is made an 

analytical reading of the film frames, in order to obtain clues to decode the meaning of 
the red color in the masterpiece. This paper also intends to understand the role of the 
chromatic phenomenon in the communication process. In order to provide theoretical 

support, this study explains how the photography is presented and how its constitutive 
elements such as light, plane and frame appear. Moreover, it is dealt with the setting 

formatting since the red color is in the composition of setting objects. The research 
adopts a theoretical-methodological procedure that involves the film analysis. The 
method consists of breaking down the masterpiece in its constitutive elements. For this 

reason, this paper chose three photographs of the film where there is the red explosion, 
it means, in the moments that the color had more emphasis in the plot.  

 

 
Key words: Film photography- Red color –Meaning - Communication 
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INTRODUÇÃO 

 

O trabalho que segue fez a análise dos fotogramas do filme A Fraternidade é 

Vermelha. A pesquisa une, portanto, minhas duas paixões: cinema e fotografia. Ao 

longo da trajetória acadêmica que percorri, sempre busquei aprimorar meus 

conhecimentos relacionados à cinematografia. Para isso, dediquei essa temática a alguns 

projetos experimentais sugeridos na grade curricular do curso.  

A aproximação com o cinema foi então algo natural e os conhecimentos 

adquiridos nesses cinco anos foram um ponta pé inicial para começar este Trabalho 

Final de Graduação (TFG). Contudo, faltava escolher o que es tudar num universo tão 

rico e complexo como o cinema. Mas a compreensão de que essa expressão artística 

constitui-se a partir da fotografia em movimento tornou a escolha mais fácil.  

Dessa forma, decidiu-se estudar a fotografia no cinema. A escolha do filme 

francês A Fraternidade é Vermelha como objeto, surgiu do interesse em compreender 

melhor o cinema europeu. Mas isso, por meio da produção de Krzysztof Kieslowski, um 

diretor e roteirista polonês, radicado na França.  

As produções cinematográficas compõem um prisma de conexão que permite o 

diálogo entre diferentes culturas. A motivação de analisar um filme francês existe, pois 

a França possui uma modalidade de produção cultural historicamente rica. Além disso, 

o cinema europeu serve como uma das alternativas para o circuito cinematográfico 

hollywoodiano.  

Dessa forma, a pesquisa estudou o significado da cor vermelha na fotografia do 

filme. O trabalho ainda compreendeu como as duas esferas artísticas estão inseridas no 

processo de comunicação. Juntos, esses elementos se configuram num dos adventos 

mais importantes da história da comunicação social e sua objetividade lhes confere 

poder de credibilidade.  

O cinema é considerado uma forma de arte e fonte de entretenimento, suas 

potencialidades visuais e sonoras lhe conferem o poder de comunicação universal. Mas 

as teorias que abordam sua criação são contraditórias. Isso porque é perigoso e arbitrário 

definir, exatamente, datas de marcos históricos, principalmente no campo das artes.  

No caso do cinema é ainda mais difícil, pois vários fatores concorrem para o 

estabelecimento de determinada técnica, seu emprego, suas práticas associadas e 

impacto numa ordem cultural. Ele baseia-se em projeções públicas de imagens 

animadas e nasceu de várias inovações, dentre elas, vale destacar o thraumatrópico 
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(inventado entre 1820 e 1825, por Willian Fitton), fenacistoscópio (inventado em 1829, 

por Joseph – Antoine Ferdinand Plateau), zootropo (em 1834, por Willian George 

Horner) e praxinoscópio (em 1877, por Émile Reynaud).  

Portanto, determinar quem inventou o cinema é um ponto problemático, isso 

porque ele é resultado do desenvolvimento de várias técnicas, aperfeiçoadas por 

diferentes pessoas. Contudo, oficialmente, o cinema nasceu em 28 de dezembro de 

1895, no salão Grand Café, em Paris. Tudo começou quando os irmãos Lumière fizeram 

uma apresentação pública de alguns de seus filmes.  

Um deles chamava-se A Chegada do Trem, que exibia imagens de um trem em 

movimento, o que fez vários espectadores saírem correndo com medo de serem 

“atropelados”. No início, os filmes eram exibidos em locais com grande concentração 

de pessoas como cafés e praças e consistiam em apresentações de imagens posadas de 

pessoas e paisagens.  

A cinematografia foi se desenvolvendo com o tempo e os filmes mudos e preto e 

branco deram lugar aos falados e coloridos. Ele também criou uma linguagem própria, 

já que antes utilizava as técnicas do teatro.  Nesse processo, a fotografia sempre compôs 

um elemento importante dentro do cinema, isso porque um filme é, também, a 

apresentação de imagens em movimento.  

 O trabalho que segue fez uma análise da fotografia do filme A Fraternidade é 

Vermelha, que é a última obra de uma trilogia idealizada e produzida pelo cineasta 

polonês Krzysztof Kieslowski. Os filmes fazem uma homenagem à França e o título 

delas é resultado do casamento entre os ideais da Revolução Francesa (Liberdade, 

Igualdade e Fraternidade) e as cores da bandeira da França (Azul, Branco e Vermelho). 

Dessa união, foram produzidos: A Liberdade é Azul (1993), A Igualdade é Branca  

(1994) e A Fraternidade é Vermelha (1994).  As histórias escritas por Kieslowski giram 

em torno das batalhas pessoais dos personagens principais.  

Sendo assim, almejou-se também entender a importância do vermelho na 

produção e de que forma ele se relaciona com os protagonistas e com os ambientes em 

que a história passa. Tendo em vista essas considerações, procura-se compreender qual 

o significado da cor vermelha na fotografia no filme que encerra a trilogia das cores.  

O trabalho está fundamentado em dois eixos, fotografia no cinema e cor, além 

disso, mostra como esses elementos estão agrupados. Dessa forma, o capítulo dois trata 

sobre as relações entre fotografia e cinema. O tópico ainda explica como essas 
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expressões artísticas estão concebidas e, também, sobre a composição da fotografia no 

cinema explicando em que consiste: quadro, plano, cenário e luz.  

Em seguida, é abordado no capítulo três o tema cor na fotografia de cinema, 

sendo esta questão costurada com a comunicação e a significação. O tópico explica em 

que consiste o fenômeno cromático e como é feita sua leitura e interpretação. A 

pesquisa também aborda a cor como elemento de comunicação, mostra seus processos 

de significação e como o fenômeno cromático se classifica como signo. Essa parte 

encerra o capítulo tratando sobre aspectos específicos da cor vermelha e sua 

apresentação como manifestação cultural.  

O capítulo quatro explica a metodologia utilizada na análise da monografia, 

além de definir o objeto examinado. Nessa etapa, o trabalho está divido em duas fases, a 

primeira apresenta a metodologia, a análise filme, e explica em que ela consiste, assim 

como sua aplicação. A segunda parte mostra como a análise será aplicada. O tópico 

serve para dar subsídios para a compreensão do capítulo cinco. 

No último capítulo, o trabalho segue com decodificação da cor vermelha na 

fotografia do filme. Mas antes é feita a contextualização de A Fraternidade é Vermelha 

dentro da trilogia e na história da França. Logo após, são realizadas as análises dos 

fotogramas, a partir do processo metodológico definido como instrumento de 

interpretação da significação do fenômeno cromático.  

Por fim, há as considerações finais que retomam todas as questões abarcadas ao 

longo do processo de investigação. Esse desfecho do trabalho traz as reflexões surgidas 

durante o processo de produção do texto dissertativo. O espaço reforça a importância do 

cinema como meio de comunicação e a sua inserção nos estudos de significação.  
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CAPÍTULO II 

FOTOGRAFIA E CINEMA: RELAÇÕES HISTÓRICAS E INDISSOCIÁVEIS 

 

As reflexões aqui desenvolvidas inserem-se no contexto de uma pesquisa que 

procura entender as relações entre fotografia e cinema. Segundo Elias (2007), entre elas 

existe grande permeabilidade de fronteiras. Ele afirma que as duas expressões artísticas 

são concebidas como artes irmãs, pois compartilham códigos semelhantes. Para 

compreendê- las melhor e oferecer subsídios para este trabalho, o capítulo dois inicia 

com um resgate histórico sucinto da fotografia e do cinema. A seguir, é apresentada a 

relação direta entre as duas, assim como os elementos técnicos que as compõem.   

 

2.1 VISOR MÁGICO: NASCIMENTO DA FOTOGRAFIA 

 

De acordo com Elias (2007), a fotografia capta um momento único, que nunca 

mais se repetirá, o que ela reproduz só aconteceu uma vez. Portanto, ela é capaz de 

repetir mecanicamente o que nunca mais poderá repetir-se existencialmente. Ele 

também afirma que a imagem registrada fixa um instante para a posteridade, capta um 

momento que não poderá ser reproduzido novamente e leva em consideração a época, 

os costumes e as tradições do instante em que foi fotografado.  

Se avaliada como uma imagem inalterável produzida pela ação direta da luz, a 

história da fotografia considera o inventor Joseph Nicéphore Niepce 1 como precursor no 

processo de captura de imagens. No ano de 1826, ele reproduziu a vista descortinada do 

sótão de sua casa, localizada na cidade francesa Chalons sur Saôme. Contudo, o 

mecanismo utilizado por ele era inadequado para as reproduções comuns e o resultado 

de suas primeiras experiências, que tiveram início em 1793 2, foram de baixa qualidade. 

Além disso, esse modelo não era adequado para a fotografia comum. Então, em 1829 

Niepce associou-se a Louis – Jacques Mande Daguerre3, um pintor de paisagens e 

                                                 
1 Joseph Nicéphore Niépece (1775 – 1833) fo i um inventor francês responsável pela produção das 

primeiras fotografias. Desde cedo ele demonstrou interesse pela produção de imagens por processos 

mecân icos através da luz.  
2
 Niépce deus os primeiros passos para o desenvolvimento da fotografia em 1973, contudo as imagens 

desapareciam rapidamente. Ele conseguiu compor imagens que demoraram a desaparecer em 1824 e o 

primeiro exemplo de imagem permanente ainda existente foi tirada em 1826. O inventor chamava esse 

processo de heliografia e demorava o ito horas para gravar uma imagem.  
3 Louis – Jacques Mandé Daguerre Talentoso tanto como pintor de paisagens quanto como desenh ista de 

cenários para peças de teatro, além de astuto empresário, alcançou fama em 1822 com a encenação do 
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desenhista de cenários para peças de teatro, e aprimorou algumas técnicas do registro de 

imagem. Mas foi praticamente Daguerre sozinho, quase por acaso, que inventou o 

sistema da fotografia prática em 1835, dois anos após a morte de Niepce. Segundo 

Bussele: 

 

A descoberta decisiva seria feita por um cavalheiro muito mais cosmopolita: 

Louis – Jacques Mande Daguerre. Ela ocorreu em 1835, quando Daguerre 

apanhou uma chapa revestida com prata e sensibilizada com iodeto de prata, 

e que apesar de exposta não apresentara sequer vestígios de imagem, e 

guardou-a, displicentemente, em um armário. Ao abri-lo , no dia seguinte, 

porém, encontrou sobre ela uma imagem revelada. Criou-se uma lenda em 

torno da origem do misterioso agente revelador – o vapor de mercúrio - , 

sendo atribuído a um termômetro quebrado; entretanto, é mais provável que 

Daguerre tenha despendido algum tempo na busca daquele elemento vital, 

recorrendo a um sistema de eliminação. (1979, p. 30)  

 

Daguerre inventou o daguerreótipo4 aparelho que chamou a atenção da 

sociedade francesa no final da década de 30 do século XIX. Essa ferramenta teve mais 

credibilidade quando foi apresentada a Academia de Ciências e Belas Artes da França, 

em agosto de 1839. Depois disso, o daguerreótipo passou a ser vendido em sete países  

da Europa e nos Estados Unidos. Mas a invenção ainda era imperfeita, pois 

proporcionava apenas um positivo simples, ou seja, não fornecia possibilidade de 

reprodução, o negativo fotográfico. Após 1840, o primeiro sistema simples para a 

produção de um número indeterminado de cópias foi inventado pelo cientista inglês 

William Henry Fox-Talbot5. Ele lançou as verdadeiras bases para o desenvolvimento da 

fotografia. A partir dos suportes tecnológicos criados por Niepce, Daguerre e Talbo, 

novos sistemas surgiram como o processo de colódio úmido6 e da chapa manipulável7. 

A partir de 1850 uma nova geração de máquinas fotográficas surgiu e seu 

aperfeiçoamento caracteriza-se por sua crescente sofisticação e tamanho, sempre mais 

                                                                                                                                               
Diorama em Paris – um espetáculo multicor onde combinava vistas panorâmicas e efeitos variáveis de luz 

e primeiros planos. 
4
 Daguerreótipo é um processo fotográfico feito sem uma imagem negativa, criada pelo francês Louis – 

Jacques Mandé Daguerre, em 1837, e declarada como domínio público pelo governo francês em 1839.  
5
 William Henry Fox-Talbot (1800 - 1877) foi um escritor, cientista inglês e também um dos pioneiros da 

fotografia. Ele usava a câmera escura para fixação da imagem. 
6 Colódio Úmido é um método de fixação da imagem criado em 1851 por Frederick Scott Archer. Foi 

responsável pelo nascimento da fotografia temática e pela morte do daguerreótipo, pois além de menos 

dispendioso ele possibilitou a obtenção de cópias sem maiores problemas.  
7
 Chapa manipulável foi criada pelo médico inglês Richard Leach, em 1871. Esse sistema simplificou a 

técnica fotográfica, pois permit ia a revelação instantânea da fotografia. Além disso, esse modelo 

ocasionou uma revolução no desenho das câmeras reduzindo o equipamento do fotógrafo ao mínimo 

indispensável, usado até hoje. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1800
http://pt.wikipedia.org/wiki/1877
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cientista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fotografia
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mera_escura
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reduzido. As principais incluem os modelos: com change box8, com magazine9, com 

chassi e com filme em rolo10. 

O desejo de produzir a fotografia colorida sempre acompanhou aqueles que 

desenvolveram a técnica do registro de imagens. Mas até a segunda metade do século 

XIX ninguém conseguiu fixar as cores nas fotografias. De acordo com Kossoy (2003), 

o primeiro retrato colorido é datado de 1861 de autoria do físico James Clerk 

Maxwell11. Ele fez o registro de dois copos entrelaçados e seu método consistia em 

fotografar um elemento colorido três vezes, mantendo a máquina imóvel e utilizando 

três filtros com as cores vermelha, verde e azul. Através disso, conseguia-se três 

negativos monocromáticos, em preto e branco, distintos, contudo, cada um deles tinha 

diferentes gradações de cinza. Esses três negativos eram convertidos em slides, sendo 

projetados cada um dos seus respectivos filtros sobre uma tela branca, para que 

coincidisse exatamente um sobre o outro, reproduzindo-se, assim, as cores de elemento 

original. As cores neutras, como o branco, apareciam onde as cores vermelho, verde, 

azul, se misturavam e o preto aonde a luz não chegava.   

Tão logo foram organizadas as primeiras exposições fotográficas, a partir de 

1840, se questionou qual o papel da fotografia. Discutia-se se ela poderia competir com 

a pintura e se seria uma forma de arte. A busca pela resposta foi estimulada quando os 

fotógrafos do século XIX começaram a fazer experiências com diversos estilos 

imitando a pintura da época. Muitos recorriam a técnicas intrincadas de manipulação 

em uma tentativa de obter, através da fotografia, uma recriação de cenas do cotidiano. 

Assim, ela deixou de ser um mero registro de imagens e se debatia sua aceitação, ou 

rejeição, como belas artes. Desde sua criação até hoje a fotografia vive em constante 

desenvolvimento técnico e tornou-se um sistema de comunicação importante, mas de 

acordo com Busselle (1979, p 34) “existe ainda certa relutância em conceder-lhe o 

lugar que lhe cabe no cenário artístico”.  

                                                 
8
 A Câmera modelo change Box surgiu em 1850, era vendida com mais ou menos dez chapas de vidro ou 

de filme, recordado em uma change Box sobressalente que ao ser acoplada a maquina, permit ia ao filme 

ser trocado à luz do diz. 
9
 Câmara com magazine trazia entre 12 e quarenta placas ou filmes recortados, em um magazine e um 

compartimento situados em seu interior, sendo a chapa substituída, após a exposição, por meio de 

diversos métodos, dos quais o mais comum consistia em deixar a placa usada cair no fundo do corpo da 

máquina. 
10

 As câmeras com chassis e filmes em rolo usavam películas flexíveis ao invés de chapas de vidro ou 

filmes recortados, e terminaram por suplantar as outras. 

11  James Clerk Maxwell (1831 – 1879) foi um físico e matemát ico britânico. Ele é mais conhecido por 

ter dado sua forma final à teoria moderna do eletromagnetismo e é responsável pelo primeiro reg istro de 

imagem co lorida, em 1861.  
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file:///C:\Users\MARIA%20CRISTINA\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Low\Configura��es%20locais\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\AppData\Local\Microsoft\Windows\wiki\James_Clerk_Maxwell
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A popularização da fotografia teve início a partir de 1877, graças ao americano 

George Eastman12. Ele apreciava o registro de imagens, mas estava insatisfeito com a 

tecnologia disponível na época porque achava o processo muito confuso, trabalhoso e 

dispendioso. Essa insatisfação o estimulou a desenvolver novas técnicas e aperfeiçoar as 

já existentes. Eastman lançou nas duas últimas décadas do século XIX modelos de 

máquinas fotográficas que dispensavam o processo de manipulação das chapas como 

nos modelos antigos. Assim, a fotografia tornou-se mais acessível a todos. De acordo 

com Bussele: 

 

Finalmente a fotografia foi colocada ao alcance de todos. [...] Enquanto 

Eastman estava ocupado com a conquista do novo mercado popular, 

lançavam-se alicerces das áreas mais sofisticadas da fotografia. A primeira 

máquina de duas objetivas, com lentes interligadas de foco simultâneo, foi 

fabricada pela R. & J. Beck, em 1880; em 1888, S.D. Mckellen t irou a 

patente da primeira máquina reflex na qual o aparelho deslocava-se 

automaticamente durante a exposição, pois era ligado a um obturador de 

cortina. Desde o início deste século, a história passou a caracterizar-se mais 

pelo refinamento e aperfeiçoamento do que por inovações ou invenções: a 

Ermanox, com chapa única de precisão, f 1.8 (1924); a excelente Leica, 

precursora de todas as câmaras 35 mm (1925); a Rolleiflex TLR (ou reflex de 

objetivas gêmeas), projetada pro Franke e Heidecke (1928); a SLR (ou reflex 

monobjetiva) de 35 mm (surgida na década de 30); o filme Kodak chrome em 

16 mm (1935) e 35mm (1936); o Polaroide em branco e preto (1949) e em 

cores (1963); e a instamatic de cartucho 126, lançada, também, em 1963. 

(1979, p.36) 

 

Outra evolução importante para Busselle (1979), e que merece destaque neste 

trabalho, foram as primeiras fotos de movimento em sequência. A proposta de dispor as 

fotografias em série foi resultado de uma aposta entre o magnata das ferrovias Amasa 

Leland Stanford13 e um amigo, Frederick MacCrellish, em 1887. Esse último não 

admitia que um cavalo mantivesse as quatro patas fora do chão ao mesmo tempo, em 

momento algum do galope. Para resolver a questão, Stanford encarregou Eadweard 

Muybridge14 que para resolver o caso, utilizou doze câmeras com obturadores 

eletromagnéticos e um circuito elétrico para disparo. O percurso do cavalo foi registrado 

                                                 
12

 George Eastman (1854 -1932) foi um empreendedor americano, fundador da Kodak e o inventor do 

filme fotográfico, que permit iu a popularização a fotografia. Ele cometeu suicídio com um tiro de arma de 

fogo no coração e deixou uma nota de suicídio, onde dizia somente: "Para os meus amigos. Meu trabalho 

está feito. Por que esperar?". 
13

 Amasa Leland Stanford (1824 - 1893) foi um magnata e político americano e, também, fundador da 

Universidade de Stanford, nos EUA. 
14 Eadweard J. Muybridge (1830 – 1904) foi um fotógrafo inglês, conhecido por seus experimentos com 

o uso de múltiplas câmeras  para captar o movimento, além de inventor do zoopraxiscópio (dispositivo 

para projetar os retratos de movimento que seria o precursor da pelícu la de celulóide que é usada ainda 

hoje. 
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e as fotografias colocadas em sequência produzindo a ilusão de movimento provando 

em uma das fotos que um cavalo pode ficar com as quatro patas no ar ao mesmo tempo.  

Esse trabalho preparou o terreno para o desenvolvimento da tecnologia cinematográfica 

 

2.2 IMAGEM EM MOVIMENTO: A CRIAÇÃO DO CINEMA 

 

A criação da fotografia animada representou um momento importante para o 

desenvolvimento das artes e da ciência. Utilizada como forma de registrar 

acontecimentos e narrar histórias, o cinema tornou-se um negócio importante para a 

economia mundial, pois fomenta a indústria do entretenimento e constitui um dos 

setores que mais cresce, o da cultura. Segundo Rodrigues: 

 

A economia que mais cresce atualmente é da cultura. Uma em cada 16 

pessoas empregadas no planeta trabalha em ativ idades relativas à cultura e 

lazer, formando uma estrutura que sustenta 212 milhões de empregos. A 

produção cultural e de entretenimento representam quase 20% do PIB das 

grandes potências. (2007, p.10) 

 

O cinema, como conhecemos hoje, é possível graças à invenção do 

cinematógrafo15 pelos irmãos Lumière, em 1895. Mas em seus primórdios, no início do 

século XIX, as produções cinematográficas não tinham linguagem própria e suas bases 

técnicas e culturais estavam fundamentadas nas modalidades de espetáculos originárias 

das formas populares da cultura como: circo, carnaval e feiras de trações e aberrações. 

Como a maioria das manifestações artísticas de caráter popular, o cinema até início do 

século XX pertencia a um mundo paralelo, ao da cultura não oficial16. Portanto, segundo 

Machado (1997, p.76), essa expressão cultural “fazia parte de um mundo de cinismo, 

obscenidades, grossuras e ambiguidades.”. O autor ainda ratifica:  

 
O cinema, mesmo o cinema stricto sensu, ou seja, o cinema que se constitui a 

partir do cinematógrafo de LeRoy, Edison, Paul, Skladanwsky e dos 

Lumière, não era, nos seus primórdios, o que hoje chamamos de cinema. Ele 

reunia, na sua base de celulóide, várias modalidades de espetáculos derivadas 

das formas populares de cultura, como circo, o carnaval, a magia e a 

prestidigitação, a pantomima, a feira de atrações e aberrações etc. 

(MACHADO, 1997, p. 76) 

 

                                                 
15

 A criação do cinematógrafo representa um marco na história do cinema, no final do século XIX. O 

aparelho permitiu o registro de uma série de imagens, fotogramas, criando a ilusão do movimento, que 

durante um certo tempo ocorre diante de uma lente fotográfica e depois reproduz esse movimento, 

projetando as imagens animadas sobre uma tela. 
16

 Machado (1997) considera arte oficial as expressões artíticas e culturais destinadas ao público burguês 

letrado, que tinha acesso à educação, como peças teatrais, por exemplo .  
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Dessa forma, as instituições oficiais17 não viam qualquer progresso no cinema 

como expressão artística. Então ele foi fadado ao confinamento em guetos, a maioria 

situados nas periferias próximas aos cinturões industriais, que eram pontos de 

marginalidade e de prostituição. Foi nesse espaço que o cinema nasceu e tomou força 

entre seus dez e vinte primeiros anos. Nesse período, não existiam salas de exibição 

exclusivamente dedicadas à difusão de filmes, pois eles eram promovidos como 

curiosidades nos intervalos de apresentações circenses ou feiras, modelo que resistiu 

parte do século XIX.  

Mais tarde, principalmente nos Estados Unidos e em países industrializados da 

Europa, a exibição de filmes se concentrou em casas de espetáculos conhecidas como 

music-halls na Inglaterra, café-concerts na França e voudevilles ou smoking concerts 

nos Estados Unidos.  Mesmo assim, eram considerados apenas mais uma atração, entre 

tantas, oferecidas nesses espaços e ainda eram abominados pelas platéias sofisticadas, 

pois não possuíam fidedignidade por serem locais bastante populares com atmosfera 

plebéia. O público era predominantemente masculino e pertencia às camadas proletárias 

dos cinturões industriais. Machado explica que: 

 
O cinema era então uma das atrações entre outras tantas oferecidas pelos 

vaudevilles, mas nunca uma atração exclusiva, nem mesmo a principal. A 

própria duração dos filmes ( de alguns segundos a não mais do que cinco 

minutos) impedia que se pensasse em sessões exclusivas de cinema nos 

primeiros anos do cinematógrafo [...] Nos primeiros dez anos de comércio do 

cinema, entretanto, não se havia ainda desenvolvido um conjunto de técnicas 

e procedimentos de linguagem apropriados para a elaboração de uma 

narrativa visual que fosse suficientemente autônoma a ponto de poder se 

dispensar a “exp licação” de um apresentador. (1997, p.79)  
 

O ano de 1895 é marcado pela primeira exibição pública de vários filmes através 

do cinematógrafo dos irmãos Lumière. Uma das obras apresentadas foi A Chegada do 

Trem. O público da época se assustou com a ilusão de que o trem seguia em direção a 

eles e saíram correndo com medo de serem atropelados. Na primeira década do século 

XX, os filmes produzidos compreendiam registros dos próprios números de 

vaudeville18, atualidades reconstituídas, contos de fadas e pornografia. De acordo com 

Machado (1997, p.80) “os catálogos dos produtores da época classificavam os filmes 

produzidos como „paisagens‟, „notícias‟, „tomadas de vaudeville‟, „incidentes‟, „quadros 

                                                 
17 De acordo com Machado (1997) as instituições oficiais são o governo dos países europeus e 

instituições que, no século XIX , seriam o que hoje denominamos Ministério da Cultura.  
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mágicos‟, „teaser‟ (eufemismo para designar pornografia) etc.”. Da sua criação até os 

primeiros anos do século XX o cinema não tinha respeito como arte oficial. Os filmes 

da época apresentavam histórias de personagens que davam exemplo de cinismo e 

perversão, além de ridicularizarem as autoridades legais e inverterem valores morais. 

Machado esclarece que: 

 
 A pornografia, como não podia deixar de ser, corria solta. A Biograph 

americana e a Pathé francesa transformaram o erotismo em suas 

especialidades. Cenas de adultério, mulheres se despindo para ir a cama, 

personagens mít icas fazendo amor, tudo era válido para excitar uma p latéia já 

por si só bastante suscetível. (1997, p.81) 

 
Mas existia vontade de mudar essa realidade e atrair um público respeitável e 

erudito para os cinemas. Na virada do século XX, o governo americano proibiu a 

exibição da maior parte das películas destinadas aos quinetoscópios 19.  Segundo 

Machado: 

 
Em toda a parte, eliminou-se a venda de bebidas alcoólicas, censuraram-se 

vários gêneros de filmes, purificou-se o ambiente de toas suas 

excentricidades, na tentativa de domar as pulsões que emergiam nesses 

lugares e assim, atrair um público mais fa miliar. O ambiente, entretanto, 

continuava vulgar e as platéias mais “respeitáveis” permaneciam arredias a 

esses lugares iníquos. (1997, p.81) 
 

Mesmo com a resistência das platéias mais respeitáveis e da crítica especializada 

da época, as equipes que produziam filmes, compostas por fotógrafos, cenógrafos, 

roteiristas e diretores, sentiam a necessidade de criar uma identidade para a 

cinematografia. Esse grupo percebeu que a condição necessária para o pleno 

desenvolvimento comercial do setor estava na criação de uma nova proposta com um 

novo público que incorporasse a classe média e segmentos da burguesia. Essa nova 

platéia era mais sólida em termos econômicos e podia sustentar o crescimento industrial 

do cinema. O mercado americano foi quem mais investiu nesse processo entre os anos 

de 1905 e 1915, o que resultou em ascensão e domínio mundial. Já os países europeus, 

como França, continuaram a fazer cinema popular até o final dos anos 20 e acabaram 

perdendo o vasto mercado internacional que haviam conquistado nos primeiros tempos 

se contentando uma pequena audiência doméstica.  

                                                                                                                                               
18 Vaudeville foi um gênero de entretenimento de variedades predominante nos Estados Unidos e Canadá 

entre os anos 1880 e  1930. As apresentações ocorriam em salas de concerto, com  apresentações de 

cantores populares, circos de horror, museus baratos e literatura burlesca. 

19 Quinetoscópios foram espaços onde eram exib idos filmes de caráter pornográfico. 
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Com o tempo o cinema aprendeu a contar uma história. Os conflitos ocorriam 

em acontecimentos lineares e os personagens encarnados nesse enredo tiveram seus 

dramas individualizados e dotados de densidade psicológica. O novo cinema começou a 

se formar nas primeiras duas décadas do século XX. Nesse processo de melhoria da 

técnica e da qualidade do cinema, merece destaque o diretor americano David W. 

Griffith, um dos pioneiros de Hollywood20. Ele é considerado pela historiografia 

cinematográfica como um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento e 

consolidação da linguagem do cinema. 

Griffith reproduziu para o cinema a literatura romancesca dos séculos XVIII e 

XIX, de escritores como Shakespeare e Tólstoi, entre outros igualmente importantes.  

Nas mãos de Griffith o cinema adquiriu legitimidade, além de superar a reação e os 

preconceitos das classes mais ilustres, inscrevendo-o no universo das belas artes. Como 

notou Machado (1997, p.84) isso ocorreu “a partir de 1905, nos Estados Unidos e 

Inglaterra. Griffith, com seus dramas psicológicos de fundo moral, apontou o cinema 

para a direção de maior sucesso. Dessa forma, o cinema adquiriu respeito e linguagem 

própria e contava com um trunfo em relação às demais expressões artísticas, a sua base 

fotográfica. A sua natureza de registro fotoquímico, de modelos naturais colocados em 

frente à câmera, lhe conferiam uma legitimação documental. De acordo com Xavier:  

 
O ano de 1908 é apontado pelos historiadores como ponto de inflexão, ano 

em que a fase de experiências em diferentes direções igualmente atrativas é 

substituída por um quadro de produção em que o cinema narrativo sério -

dramát ico ganha terreno no mercado cinematográfico. [...] O movimento do 

cinema em direção ao narrativo-dramático, mais preocupado com  

mensagens, faz parte da luta pela legit imação do espetáculo popular, seu 

esforço de enobrecimento naquela conjuntura, o que de fato se ligou a 

mudanças na formação de público e à conquista de novas  esferas para além 

dos trabalhadores iletrados ( 2003, p. 66-67) 

 
Do século XIX ao XX pode-se observar a reposição do cinema na sua dimensão 

técnica e estética, ou seja, um ciclo de transformações encabeçadas por Griffith. No 

filme produzido por ele em 1909, nos Estados Unidos, A Drunkard’s Reformation, 

traduzido para o português como A Recuperação de um Bêbado, é promovida a junção 

de cinema e teatro numa história em que a função social do entretenimento é o tema 

                                                 
20 Hollywood é o símbolo cinema americano, local que sedia grandes premiações promove homenagens 

públicas aos mais s destacados artistas de cinema. O local também é famoso pelo grande letreiro chamado 

Sinal de Hollywood e pela enorme concentração de pessoas ricas e famosas que moram nos distritos 

próximos. 
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central. Nessa película o protagonista é um alcoólatra que bate na mulher, para sua 

única filha é um pai displicente e não assume suas responsabilidades como chefe de 

família. Mas ao longo da história ele se regenera, e para mostrar essa gradativa 

conversão o diretor utiliza recursos técnicos do teatro e faz uso de jogo de campo e 

contracampo21.  Ao final da história, o protagonista sinaliza regeneração e, num 

esquema clássico, o triangulo familiar aparece unido ao lado da lareira sugerindo um 

futuro de felicidade geral.  

A batalha de Griffith e de seus contemporâneos pela melhora na qualidade da 

produção cinematográfica, foi legitimada com a conquista de um público mais 

respeitável. Ele criou a figura do diretor de cinema como orquestrador dos recursos 

cinematográficos e compatibilizador de inclinações pessoais dos membros da equipe. 

Para Xavier (2003, p. 70), do ponto de vista da linguagem, “Griffith é um dos maiores 

arquitetos do „específico fílmico‟ (montagem, close up), ironicamente na medida que 

propôs emular o teatro.”    

Além de Griffith, Orson Welles também merece reconhecimento por sua 

contribuição para a cinematografia mundial. O ator, diretor, roteirista e também 

produtor de filmes, inovou logo em sua primeira produção de longa metragem com 

Cidadão Keane. Lançado em 1941 nos Estados Unidos, a obra é considerada até hoje 

pela critica especializada como um dos grandes trabalhos já produzidos e ocupa o 

primeiro lugar no ranking dos melhores filmes na lista do American Film Institute 

(AFI)22. 

Com Cidadão Keane, Welles foi agraciado com o Oscar de melhor roteiro 

original, além de receber mais três indicações nas categorias de melhor filme, diretor e 

ator. O filme é aclamado até hoje porque deixou um grande legado ao inovar a estética 

do cinema com implementação de algumas técnicas. Algumas delas referem-se às 

angulações da câmera com o uso de plongée e contra plongée 23. A adoção da narrativa 

                                                 
21

 Campo/contracampo são ferramentas do cinema clássico-narrativo, que introduz continuidade visual a 

imagens completamente descontínuas . Tratam-se da montagem invisível, a qual naturaliza, aos olhos do 

espectador, a ilusão de que os personagens ocupam o mes mo espaço cênico quando, na realidade, 

encontram-se separados. 
22 AFI é o Instituto de Cinema Americano, uma organização independente criada em 1967 pelo então 

Presidente dos Estados Unidos, Lyndon B. Johnson. Johnson. O AFI é especializado em treinar novos 

diretores em seu conservatório e na preservação de filmes antigos, submetidos à degradação. Apesar de 

seu nome, o AFI não se foca exc lusivamente no cinema, mas também na televisão e em v ídeos. 

23 Plongée e contra plongée são os ângulos e movimentos de câmera presentes na fotografia, através dos 

quais são determinados ritmo, ação e movimento ao filme. O primeiro tem um efeito ao contrário , diminui 

as pessoas, esmaga os personagens moralmente, rebaixando-os ao nível do chão. O segundo da 

normalmente a impressão de superioridade, exaltação e triunfo, pois aumenta as pessoas. 
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não linear, que conta a história sem obedecer à ordem cronológica e, por conseqüência, 

a montagem e edição, consideradas sofisticadas para a época de sua realização, devido 

sua não linearidade narrativa.  

 

2.3 A FOTOGRAFIA NO CINEMA 

 

O cinema consiste em milhares de imagens fotográficas em movimento, 

projetadas em uma tela a uma determinada velocidade. A fotografia utilizada no cinema 

recebe o nome de fotograma e em cada um deles a imagem ou o objeto está em uma 

posição ligeiramente diferente da anterior. Ao todo, 24 fotogramas por segundo são 

projetados em uma tela, causando a impressão de movimento das imagens. Não se pode 

destinguir cada fotograma separadamente devido a uma particularidade do olho 

humano, a chamada visão persistente. No cinema, a imagem é captada por uma câmera 

bastante similar, em seus princípios, a uma câmera fotográfica. Para Aumont:  

 

Sabe-se que um filme é constituído por um enorme número de imagens 

chamadas fotogramas, dispostas em sequência em uma película transparente; 

passando de acordo com um certo ritmo em um projetor, essa película dá 

origem a uma imagem muito aumentada e que se move. Evidentemente, 

existem grandes diferenças entre o fotograma e a imagem na tela – 

começando pela impressão de movimento que a última dá; mas ambos 

apresentam-se a nós sob a forma de uma imagem p lana e delimitada por um 

quadro. ( 2008, p.19) 

 
Assim, o cinema conserva a existência do quadro, elemento que define o limite 

da fotografia e compõem a imagem levada as telas. Uma produção cinematográfica 

provoca no espectador uma impressão de realidade, a qual se manifesta na ilusão do 

movimento e de profundidade. A imagem fílmica representa de forma realista um 

espaço imaginário, captado pela câmera em um campo24 e limitado em sua extensão 

pelo quadro. Dessa forma o autor conclui que: 

 

O Efeito produzido pelo filme situa-se entre a bidimensionalidade e a 

tridimensionalidade [...] percebemos a imagem de filme ao mesmo tempo em 

termos de superfície e profundidade: se, por exemplo, filmar -se, por cima, 

um trem que se aproxima de nós, percebemos na imagem obtida ao mesmo 

tempo um movimento em d ireção a nós (ilusório) e um movimento para 

baixo (real). (2008, p.21) 

 

                                                 
24 De acordo com Aumont (2008) o vocabulário cinematográfico define o termo campo como espaço 

imaginário contido dentro do quadro, ou seja, é toda a imagem captada pela câmera e limitada pelo 

quadro. 
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No cinema, a fotografia tem o poder de visualizar a dimensão da história e da 

vida cotidiana, pode exibir as modalidades de exclusão e de interação humanas, os 

estilos de comunicabilidade ou o lugar da sua falta. Dessa forma, pode-se dizer que 

existe uma relação muito próxima entre a experiência cinematográfica e a fotografia. O 

olho clínico do cinema tem a sua origem num dispositivo técnico importante, a câmera 

fotográfica. 

Segundo Xavier (2008), Machado (1997) e Aumont (2008) a fotografia dispõe 

de elementos constitutivos para existir. Os autores supracitados destacam: quadro, 

plano, luz e cor. Este trabalho trata sobre esses elementos, haja vista serem eles 

pertinentes ao desenvolvimento da pesquisa, cuja análise é da cor vermelha na 

fotografia do filme A Fraternidade é Vermelha.   

 

2.3.1 Composição da fotografia no cinema: quadro, plano, cenário e luz  

 

Na cinematografia, os enquadramentos representam o primeiro aspecto da 

participação criadora da câmera no registro da realidade, feito para transformá-la em 

matéria artística. Os planos servem para demonstrar o sentido da narrativa, um plano 

geral, por exemplo, pode realçar a presença de um personagem na cena, já que ele estará 

com todos os elementos que compõem esse quadro. Já em primeiro plano o diretor tem 

a intenção de realçar um momento dramático do personagem.  

No cinema a fotografia engloba também a luminosidade, a qual refere-se a 

intensidade da luz escolhida para as cenas. Já a cor interfere na narrativa 

cinematográfica e determina se um filme será mais leve, com cores mais claras, ou mais 

pesadas, com cores mais escuras.  

 

2.3.1.1   O enquadramento 

 

De acordo com Aumont (2008), enquadrar uma cena significa selecionar 

determinada porção de um cenário, para figurá- lo na tela. Sua concepção foi 

desenvolvida, segundo Machado (1997), entre os anos 1897 e 1907 a partir de 

produções que encenavam a Paixão de Cristo25. Essas versões consistiam em um 

                                                 
25

 Paixão de Cristo, ou apenas Paixão, é o termo teológico cristão utilizado para descrever os eventos e 

sofrimentos físicos, espirituais e mentais de Jesus nas horas que antecederam seu julgamento e sua 

execução através da crucifixão. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Teologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jesus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crucifix%C3%A3o
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encadeamento de quadros intercalados por intertítulos explicativos e referentes às cenas 

que seguiam. Isso introduziu no cinema a noção de sucessão dos quadros e 

fundamentou a linearidade na cinematografia. Não foi por acaso que tenha sido uma 

passagem bíblica a primeira história produzida com uma sucessão de quadros. Isso 

ocorreu, segundo Machado (2007), porque essa narrativa é universalmente conhecida e 

o encadeamento dos quadros desenvolvia-se naturalmente. Segundo o autor: 

 

Todas as versões da “Paixão” filmadas entre 1897 e 1907 consistem num 

encadeamento de tableaux vivant, separados por intertítulos como: 

“Anunciação de Nossa Senhora”, “Adoração dos Reis Magos”, “Fuga para o 

Egito” e assim por diante. Esses filmes introduzem no cinema a noção de 

sucessão que será o germe da nova forma narrat iva, fundada na concatenação 

de quadros diferenciados. Não se pode esquecer que, até então, os filmes 

produzidos eram em geral bastante curtos e esgotavam toda a ação em um 

único “plano” [...] Mas não por acaso que a primeira história encenada numa 

sucessão de quadros seja justamente  uma passagem bíblica: como nota Noël 

Burch, estamos diante de uma narrativa universalmente conhecida (pelos 

menos no mundo cristão) e esses fato permit iu aos realizadores apresentar um 

espetáculo de longa duração, feito de tableaux vivants cuja relação de 

concatenação não precisava ser marcada, pois era notoriamente conhecida 

por todos.  (1997, p. 88 – 89) 

 

O legado deixado pelas peças que encenaram a Paixão de Cristo tornou-se a 

marca distintiva das produções cinematográficas depois de 1907. A partir daí, os filmes 

passaram a apresentar um encadeamento contínuo de vários quadros sucessivos. Nesse 

período, os filmes eram compostos de uma série de quadros autônomos, 

correspondentes aos atos em uma peça de teatral. Eles eram separados um dos outros 

por meio de cartazes onde era lido o título do quadro seguinte. Outra característica da 

época era o posicionamento da câmera, ela ficava fixa a determinada distância da cena 

para capturar todo ambiente, num recorte que hoje chamaríamos de plano geral. Essa 

técnica gerava no espectador a impressão de estar em uma sala de teatro. Ainda 

conforma Machado: 

 

Os filmes que podem se podem considerar mais típicos do primeiro período 

eram compostos de uma série de quadros autônomos, que correspondiam, por 

sua vez, mais ou menos, aos “atos” do teatro, separados uns dos outros por 

cartelas em que se lia o título do quadro seguinte. A Câmera em geral não se 

movia; ela estava sempre fixa e a uma certa distância da cena, de modo a 

abraçá-la por inteiro, num recorte que hoje chamaríamos de “plano geral” . 

Seu eixo  ótico era frontal, perpendicular ao cenário, correspondendo ao ponto 

de vista cativo de um espectador sentado mais ou menos no meio de uma sala 

de teatro, ponto de vista que Georges Sadoul identifica como a do cavalheiro 

da platéia, que vê a cena por inteiro, desde a abóbada até a rampa, e cuja 

localização ideal dirigem-se as linhas de fuga a um ponto no fundo e no meio  

do cenário. (1997, p. 92) 
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Machado explica que denominar o cinema da primeira década do século XX 

como teatro filmado é equivocado, pois os primeiros filmes não se inspiravam no teatro. 

Isso porque a peça teatral é essencialmente verbal, já o cinema era mudo. Ele chama 

atenção para o tipo de público que o cinema atraia entre seu início, no século XIX, até o 

final dos anos 1910. Diferente dos freqüentadores do teatro, a grande maioria dos 

consumidores das produções cinematográficas não tinha acesso à educação. Portanto, 

eram analfabetos, o que fazia dos intertítulos um recurso de certa forma inútil. O autor 

explica que o cinema começa a absorver as técnicas teatrais com o surgimento dos  

filmes falados, ou seja, depois dos anos 1930. Portanto Machado complementa: 

 

Ademais, não é correto falar em “teatro filmado” a propósito dos primeiros 

filmes visto que o cinema, até então, não se inspirava no teatro, o seu modelo 

era sempre o vaudeville, que não era um teatro no sentido burguês do termo, 

mas uma espécie de bar onde artistas populares podiam circu lar livremente, 

sem constrangimento de um procênio. E mais o teatro burguês, como se sabe, 

é uma arte essencialmente verbal, ao passo que o cinema era mudo. Os 

intertítulos, é preciso dizer, constituíam um recurso praticamente inútil nos 

primeiros anos, pois o público dos vaudevilles, na sua maioria esmagadora, 

era analfabeto. Os intertítulos só vão ganhar sentido no corpo do filme muito 

mais tarde, quando o cinema começa realmente a cobiçar o teatro, ocasião em 

que permitirão colocar diálogos na boca dos atores. (1997, p.94)  

 

Outra diferença apontada por Machado (1997) entre as cenas do teatro e do 

cinema, são os códigos de perspectiva e as relações de distância e profundidade do que 

está em cena, pois na cinematografia a imagem é traduzida para a tela plana. Assim, no 

quadro é produzido um efeito de distância, de diminuição das proporções quanto mais 

os objetos e os seres colocados em cena se aproximam dos cenários de fundo. Na virada 

do século XX, devido à baixa definição da película da época, o afastamento dos seres e 

objetos da câmera resultava na sua dissolução em manchas. A partir disso, tinha-se 

dificuldade em trabalhar de forma significante a profundidade de campo. Esse fato 

mostrou aos homens de cinema da época a necessidade de aproximar as câmeras dos 

atores, de fechar o quadro, a fim de tornar visíveis e legíveis a fisionomia dos atores.     

 

2.3.1.2   O plano 

 

Teoricamente, de acordo com Aumont (2003), o plano no cinema é um trecho do 

filme rodado de forma ininterrupta. Portanto, ele consiste em um conjunto ordenado de 

fotogramas limitado pelo quadro, de forma espacial, e pela duração, de forma temporal. 
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O plano inicia a partir do momento em que a câmera é ligada para captação de imagens 

e termina quando essa é desligada.  

No que se refere à montagem, algumas partes do plano são eliminadas para 

atender critérios de ritmo e fluência do filme. Um único plano, por exemplo, pode ser 

dividido em trechos menores e intercalado com outros dentro de uma cena. O processo 

de montagem é de competência do editor, ele escolhe qual plano é melhor e para isso 

leva em consideração critérios de interpretação dos atores, qualidade técnica da 

fotografia, movimento de câmera, som, enquadramento, entre outros.  

O plano surgiu da necessidade de qualificar o cinema e torná- lo atraente para um 

público cada vez mais exigente. No primeiro cinema tudo era colocado de forma 

simultânea no quadro e isso se tornou um problema, pois as histórias estavam mais 

complexas. Os produtores de filmes tinham receio que os espectadores se distraíssem 

com detalhes desimportantes contidos no quadro. Então, a partir dos anos 1920, os 

esforços na produção dos filmes concentraram-se na descoberta de um modo de 

linearização da história contada. Esse processo cristalizou ao longo do tempo e a 

linearização no cinema tornou-se algo óbvio. Segundo Machado: 

 
Para os homens que faziam cinema essa simultaneidade dos dados visíveis 

num quadro único começava a ficar problemática a medida que as histórias 

levadas a tela se tornavam cada vez mais complexas. Como ter garantias de 

que os olhos do espectador não iriam se “distrair”, movendo -se em direção a 

detalhes não necessariamente importantes para o des envolvimento da intriga? 

[...] Como, enfim, dirig ir o olhar apenas para o ponto da narrativa, evitando 

que o espectador, por fo rça de algum detalhe perverso ou mal controlado, 

fizesse uma “leitura” do quadro diferente daquela que a história exigia? Está 

claro que essa preocupação – que não fazia sentido num primeiro momento, 

mes mo porque o cinema ainda nem “contava” Histórias. [...] A part ir de 

então, o esforço dos realizadores vai se concentrar, no início ainda muito 

intuitivamente, na descoberta de um modo de linearização da imagem 

“confusa” Esse processo de linearização é algo tão óbvio para nós, 

espectadores modernos, que se torna até difícil deixar de entendê-lo como 

“natural” e inevitável. No entanto, ele é resultado de uma convenção que se 

cristalizou ao longo de uma sucessão infin ita de filmes. (1997, p. 100 – 101) 

 

Portanto, segundo Machado (1997), os planos consistem nos desmembramentos dos 

elementos de ação em fragmentos inequívocos. Essa noção começa a ser esboçada na 

mesma medida em que o quadro primitivo é desmembrado em unidades diferenciadas. 

A partir daí as cenas não precisavam ser filmadas em uma única tomada e sua 

disposição em fragmentos depois recompostos em sequência linearizada, capaz de guiar 

os olhos do espectador, conferiu inteligibilidade às produções cinematográficas. Ao 

longo do tempo as unidades de medida, como também são chamados os planos, foram 

hierarquizados, de acordo com estratégias de ordenamento. Segundo Aumont (2003), o 
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plano se divide em cinco categorias, de acordo com a distância entre a câmera e o objeto 

filmado e ainda quanto a duração, angulação (horizontal e vertical) e movimento da 

câmera. Essas categorias se subdividem e, ao todo, somam mais de 20 diferentes tipos 

de planos, utilizados de acordo com a intenção do diretor do filme.  

Pelegrini (2005) descreve os principais de forma sucinta. Ele trata sobre o 

Primeiro Plano (PP), ou close up, que tem o objetivo de desencadear uma aproximação 

entre o telespectador, estabelecendo um impacto visual dramático, pois preenche todo o 

espaço da tela com uma imagem. Ele mostra um único personagem em enquadramento 

fechado. Já o Grande Plano (GP) aprofunda essa aproximação com o público, pois 

expõe apenas o rosto do personagem na tela. Pelegrini ainda cita o Plano Geral 

Absoluto (PGA) acionado quando se deseja uma ampla visão do ambiente no qual irá se 

desenvolver a cena. Por último, o autor explica que o Plano Americano (PA), permite 

destacar o principal personagem da cena, uma vez que tende a enfocá- lo da cintura para 

cima e o mostra mais intimamente. 

 
2.3.1.3  A composição do cenário 

 

A cenografia tem origem teatral e refere-se à arte de preparar os espaços onde 

são encenadas peças dramatúrgicas. Esse sentido técnico é transposto para o cinema 

como método de instalar cenários, ou como processo que define a relação entre 

personagens e a arquitetura dos lugares. De acordo com Rodrigues (2007), o cenógrafo 

é o profissional responsável pela planta baixa26 do cenário, criado pelo desenhista de 

produção27 e diretor de arte28. Ele ainda acompanha a execução final feita pelo 

cenotécnico29. 

Portanto, o cenário compreende o espaço que serve para criar uma realidade 

visual ou a atmosfera dos locais onde ocorre uma ação dramática. Ele tem muita 

importância para o cinema, bem mais do que para o teatro. Essa compreensão é 

importante porque no filme analisado, a cor vermelha se apresenta na composição dos 

                                                 
26

 Planta Baixa é o nome que se dá ao desenho de uma construção civil. 
27

 Desenhista de produção é uma função quase inexistente no Brasil. É o responsável junto ao diretor pelo 

visual e ambientação do filme. Cabe a ele, em primeira instância, escolher as locações, suas ambientações 

e as cores. É também o responsável pela criação do storyboard do filme quando solicitado pelo diretor, ou 

delega essa função a um profissional de arte sob sua supervisão. A grande qualidade desse profissional é 
escolher bem os outros profissionais que vão assessorá-lo na sua função, exercida nos filmes brasileiros 

pelo diretor de arte. 
28

 Diretor de arte t rabalha diretamente com o desenhista de produção executando suas instruções, tais 

como desenho e ambientação dos cenários e supervisão de sua execução junto ao cenógrafo. 
29

 Cenotécnico é aquele que, com seus auxiliares constrói o cenário segundo especificações do cenógrafo.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenho
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objetos de cena.  Na cinematografia, o cinema compreende tanto as paisagens naturais 

como as construções humanas, eles podem ser reais ou construídos em estúdio. Martin 

explica que: 

 
O cenário tem mais importância no cinema do que no teatro. Uma peça pode 

ser representada com um cenário extremamente esquemático ou mesmo 

diante de uma simples cortina, ao passo que se confia menos numa ação 

cinematográfica fora de um quadro real e autêntico: o realismo inerente á 

coisa filmada parece exigir obrigatoriamente o realis mo do quadro e da 

ambientação. (2007, p. 62) 

 
Para Martin (2007), os cenários são produzidos para recriar objetos e edificações 

que não existem mais, ou seja, construções ou ambientes destruídos pela ação do 

homem ou do tempo. Nesses casos, são construídas locações em estúdio por 

verossimilhança histórica. Mas também se constroem espaços onde ocorrem ações 

dramáticas com o desejo de acentuar o simbolismo, a estilização e a significação, caso 

de A Fraternidade é Vermelha, como aponta a análise do filme. O autor ainda esclarece 

que em relação a concepção, o cenário recebe três classificações. A primeira o define 

como realista¹, nessa perspectiva, ele não tem outra implicação além de sua própria 

materialidade, ou seja, não significa senão aquilo que é.   

As locações de filmagem ainda podem ter caráter impressionista², nesse caso, a 

paisagem é escolhida em função da dominante psicológica da ação 30, condiciona e 

reflete ao mesmo tempo o drama dos personagens. Já o cenário expressionista³, é criado 

artificialmente e fundamenta-se numa visão subjetiva do mundo, manifestada por uma 

deformação e estilização simbólicas. Sua intenção é sugerir uma impressão plástica que 

coincida com a dominante plástica da ação. Segundo Martin (2007, p. 66) “natural ou 

artificial, o cenário desenpenha quase sempre um papel de contraponto com a tonalidade 

moral ou psicológica da ação.”. Dessa forma, o cenário é composto de elementos físicos 

e virtuais que definem o espaço cênico, assim como todos os objetos no seu interior, 

como cores, texturas, estilos, mobiliário e pequenos objetos.  

Em A Fraternidade é Vermelha, o fenômeno cromático está disposto na 

composição do cenário. A cor aparece nos objetos cênicos, nas paredes e em algumas 

roupas dos personagens. O vermelho se apresenta em todas as cenas, em algumas, ganha 

                                                 
30

 Função dominante psicológica da ação segundo Martin (2007) refere-se ao catálogo dos cenários e sua 

significação psicológica. Por exemplo: mar e praia caracterizam volúpia, já deserto representa solidão e 

desespero. 
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muita projeção, noutras aparece de forma sutil. Ao longo da história interage com os 

personagens, sendo apresentada em várias tonalidades.  

 

2.3.1.4     A iluminação 

 

Hoje o cinema conta com apoio das técnicas da iluminação artificial para definir 

e modelar os contornos dos objetos e atores em cena, criar a impressão de profundidade 

espacial e produzir uma atmosfera emocional, além de certos efeitos dramáticos. Mas 

nem sempre foi assim, no início, os filmes eram rodados ao ar livre ou em estúdios 

envidraçados e as possibilidades propostas pela iluminação artificial foram ignoradas. O 

elemento iluminação foi desenvolvido pelos cinemas francês, americano e dinamarquês, 

por volta de 1910. Mas sua verdadeira descoberta, devidamente registrada, ocorreu em 

1915 com o filme estadunidense Enganar e Perdoar (The Cheat) de 1915. A direção de 

fotografia do filme desenvolveu técnicas dos efeitos de iluminação esculpindo as cenas 

através das luzes, criando um clima sombrio e causando efeitos psicológicos e 

dramáticos no público. Tudo isso, com o uso do projetor31. 

A escola de cinema alemã também merece reconhecimento por ter contribuindo 

de maneira significativa com a descoberta da luz artificial. Colaboradores de or igem 

germânica, como Fritz Lang Sternberg, deram origem aos efeitos para a luz cuja 

tradição se perpetua até hoje, em particular no cinema americano. O efeito esfumaçado 

utilizado no filme A Noite de São Silvestre (Sylvester) de 1923, por exemplo, conferiu 

ao filme uma tonalidade triste, com noite melancólica e pessimista, que sugere 

fatalidade. Isso faz do filme um grande êxito de direção voltada para a ambientação.   

Para entender a importância da luz para a fotografia foi necessário fazer, além de 

um breve resgate histórico, uma reflexão acerca de suas técnicas, isso deu subsídios ao 

desenvolvimento da pesquisa. Como já foi dito, o cinema consiste na projeção contínua 

de imagens estáticas, que recebem o nome de fotogramas. Em uma obra 

cinematográfica, as imagens fazem a transposição do imaginário para o concreto e as 

histórias passam a existir. Esse trabalho é fruto da união de esforços do diretor de 

cinema e do fotógrafo, conhecido como diretor de fotografia. Eles trabalham com a luz 

e a fluidez da câmera, dois elementos significantes da cinematografia. A fotografia 

                                                 
31 Pro jetor é um aparelho de exibição cinematográfica.  
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dispõe dos contrastes e nuances das cores, que despertam um sistema de emoções no 

espectador. Segundo Aumont: 

 

A luz, no cinema, está sempre ali, e até mes mo duplamente ali, já  que a luz 

do projetos – a luz depois do filme – serve para mostrar a luz registrada tal 

como ela caía sobre as coisas filmadas – a luz de antes do filme. Há entre as 

duas uma conivência inextinguível, já reconhecida aqui mesmo em sua forma 

negativa – o escuro -, e que nutriu, com frequência, a fantasia (em Murnau, 

em Sternberg ou Godard) de que uma não é senão a continuação da outra por 

outros meios. Consequencia, articu lação da diferença: a luz do quadro não 

teve de ser produzida realmente, a do filme foi real. Diferença ontológica que 

se duplica em outra, infinitamente contingente, porém sensível: a luz 

utilizada na produção do filme é uma luz elétrica, seu aspecto é particular, 

variável, aliás, ao longo da história do cinema. ( 2004, p 172) 

 

No cinema, a composição da fotografia é formatada a partir da disposição da luz 

e da câmera. Nela, a iluminação representa, junto com o cenário, vestuário e 

desempenho dos atores, o componente material que compõe a cena. Ela é, portanto, 

considerada um dos elementos fílmicos não específicos, pois não pertence 

exclusivamente à arte cinematográfica, já que é utilizada por outras expressões 

artísticas, como o teatro, por exemplo, e é fundamental para a fotografia. A iluminação 

compõe um fator importante para a criação da expressividade da imagem. Ela serve 

ainda para criar um conjunto de condições materiais, denominado ambiente, para o 

desenvolvimento das cenas. A iluminação e sua importância não são percebidas pelo 

espectador desatento, porque ela não é tão explícita quanto os demais elementos 

fílmicos não específicos citados anteriormente. Martin explica que: 

  
A iluminação constitui um fator decisivo para a criação da expressividade da 

imagem. Mas como contribui sobretudo para criar a “atmosfera”, elemento 

dificilmente analisável, sua importância é desconhecida e seu papel não 

aparece diretamente aos olhos do espectador desavisado; além d isso, a maior 

parte dos filmes atuais manifesta uma grande preocupação com o realismo na 

iluminação, e tal concepção tende a suprimir seu uso exacerbado ou 

melodramático.  ( 2007, p. 56) 

 
Quanto à natureza da iluminação, o projetor serve para oferecer a luz artificial 

que “cairá” sobre os objetos e/ ou personagens registrados durante a filmagem. A luz 

utilizada na produção de um filme é elétrica e seu aspecto sempre foi variável ao longo 

da história do cinema. Todas as cenas, sejam elas internas ou externas, contam com 

apoio de projetores ou espelhos refletores, portanto, a iluminação não tem caráter 

natural. É possível perceber que as unidades de ação filmadas à noite são muito 

iluminadas. Esse não realismo deve-se à razões técnicas e justifica-se pela vontade se 
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conseguir uma fotografia bem contrastada, para modular o claro e o escuro com 

precisão. Martin esclarece essa questão: 

 
A iluminação, teoricamente defin ida como natural, das cenas rodadas em 

“exteriores”: digo teoricamente porque a maioria das cenas à luz do dia é 

rodada com auxílio de pro jetores ou espelhos refletores. É preciso notar, 

sobretudo, o caráter absolutamente antinatural das cenas à noite; geralmente 

são muito iluminadas, mesmo quando a realidade não comporta de maneira 

evidente nenhuma fonte luminosa. [...] a fotogenia da luz é uma fonte 

fecunda e legítima de prestígio artístico para um filme, e, para todos os 

efeitos, é preferível uma iluminação art ificial, esteticamente falando,  a uma 

iluminação verossímil, mas deficiente. (2007, p. 56 – 57) 
 

A iluminação artificial nas produções cinematográficas se dá graças ao projetor e 

o problema da fotografia se resume em onde coloca- lo, em que direção, com que força e 

de que tipo ele é. Moura complementa: 

 

A fotografia em nada se diferencia da natureza. Todas as luzes e efeitos estão 

à mostra para o olho educado. Os efeitos dos filtros, os contrastes das luzes, 

as densidades das cores, tudo e todos estão na natureza, à vista de quem 

quiser ver. Se você prestar atenção ao tipo de luz que o sol gera, saberá qual 

refletor, de quanto, como e onde colocar. Se você se abstrair do tamanho do 

sol e se concentrar no efeito da sua luz, poderá intuir a direção, a natureza e a 

intensidade da luz que você precisará para ter o mesmo resultado. Afinal de 

contas, o sol tem que iluminar a terra toda, e nós, só um pequeno estúdio. As 

diferenças de tamanho são irrelevantes para o raciocínio. Para se chegar ao 

pequeno, partimos do grande. Nada no pequeno mundo da fotografia inexiste 

no vasto mundo de todos nós. Talvez a única coisa que possamos criar e que 

já não exista em escala maior e em melhor forma na natureza seja a escrita. 

(2001, p 20) 

 

Segundo Moura (2001, p. 26) fotografar é escrever com a luz e para dominar 

essa técnica o diretor de fotografia deve ter consciência de que ela se propaga em linha 

reta e possui três variáveis: direção, natureza e intensidade 32. Dessa forma, existem três 

posições possíveis para se colocar a luz, elas são denominadas ataque, compensação e 

contraluz, todas devem estar dispostas a partir do ponto de vista da câmera. Para 

entender como se apresentam as três posições da luz e reproduzi- las nos filmes é 

necessário saber que na natureza ela estende-se de forma retilínea, nos meios 

homogêneos e transparentes, contorna obstáculos e assim forma a sombra 33.  

                                                 
32

 Segundo Moura (2001), no que refere-se a d ireção, a luz pode ser emitida de baixo  para cima, da 

esquerda para a direita e pela frente ou por trás. Quanto a natureza ela pode ser direta ou rebatida, difusa 

ou filtrada. Já em relação à natureza a luz pode ser classificada como forte, fraca ou correta.  
33 A luz p ropaga-se de forma reta nos meios transparentes, de modo a enxergarmos nitidamente através 

deles, como por exemplo : vid ro comum, ar e água. Nos meios homogêneos isso também acontece, 

entende-se por homogêneo os meios que apresentam as mes mas propriedades físicas em toda sua 

extensão. 
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Quando disposto na posição de ataque, o refletor34 ilumina de forma direta os 

atores e objetos cênicos, que formam as sombras. Nesta posição, o diretor de fotografia 

utiliza apenas um refletor. Já a compensação serve para iluminar as sombras, portanto, 

onde há luz é claro e existe ataque. Nos espaços sem luz é escuro e se tem a 

compensação. A partir destas considerações entende-se que existe luz nas sombras. 

Logo, a função do refletor de compensação é iluminar as sombras e a sua intensidade 

varia de acordo com a proposta do diretor de fotografia. Na posição de contraluz o 

refletor é disposto em oposição a câmera e forma uma silhueta do que esta sendo 

filmado. De acordo com Moura: 

 
A partir do ponto de vista da câmera, existem três posições possíveis para se 

colocar a luz: ataque, compensação e contraluz. Iluminar é manter sempre 

isso aí em cima da cabeça. Sobretudo,  a primeira parte: “do pon to de vista da 

câmera”. Cada vez que se escolher uma posição da câmera, olha-se para o 

assunto que vai ser filmado e pergunta-se: onde está o ataque, a compensação 

e a contraluz? (2001, p.29) 

 

Basicamente, a iluminação apresenta três funções. A primeira delas é a 

simbólica, que como o nome sugere liga a presença da luz na imagem a um sentido, 

pois é ela que materializa os personagens e os objetos de cena. A iluminação está ligada 

à estruturação de um espaço cênico e ainda apresenta função simbólica, pois a presença 

da luz na imagem produz sentidos. Segundo Aumont: 

 
A função simbólica, em todo caso, estará sempre  -  é quase sua definição – 

estritamente ligada ao estado dos simbolis mos admit idos [...] O simbolismo  

da luz é sempre, no cinema, um pouco rasteiro ou um pouco chapado [...] 

Nos cineastas mais pintores, a luz é, de fato, pensada em surdina, como o  

perigo permanente  de ser dema is, de ceder ao símbolo ( 2004, p. 173)  

 

Outra função desempenhada pela representação fotográfica também tem função 

dramática, ligada a forma como o espaço cênico se apresenta. Ela está relacionada a 

disposição e estruturação do cenário do filme.  A luz pode indicar sua profundidade, 

além de salientar e até mesmo definir o lugar das figuras. Neste caso, ao contrário da 

operação simbólica existente na primeira função da luz, se vê a representação das fontes 

ganhando uma importância nova, ligada ao trabalho de verossimilhança. Já a terceira 

função da luz é a atmosférica, que está de alguma forma ligada à simbólica. Em sua 

essência, essa função serve para delimitar o espaço significante na imagem, cuja 

conotação levará a apreciação da fotografia. Aumont esclarece que: 

 

                                                 
34

 Refletor, como o nome sugere, é aquele aparelho que no cinema, ou telev isão, reflete a luz.  
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Com a função dramática, o cinema aprendeu bem cedo a singularizar certas 

zonas de imagem, e da cena, por uma iluminação apropriada, a salientar, 

significativamente, certos elementos. [...] A função atmosférica, que não 

passa, talvez, de um longínquo bastardo da função simbólica, lá onde esta 

torna-se fraca demais, já que não responde a uma codificação forte facilmente 

compreensível. (2004, p. 174 e 175) 

 

Desse jeito, Aumont sintetiza as funções da luz e esclarece a as maneiras como o 

elemento desempenha se relaciona com o espaço cênico onde se apresenta. Portanto, 

segundo o autor, através da fotografia o cinema consegue singularizar certas zonas de 

imagem e, com uma iluminação apropriada, salienta certos elementos que compõem o 

cenário 
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CÁPITULO III 

A COR NA FOTOGRAFIA DE CINEMA: RELAÇÕES ENTRE 

COMUNICAÇÃO E SIGNIFICAÇÃO 

 

O capítulo aborda a cor na esfera da comunicação e significação. O trabalho 

inicia com uma descrição sucinta sobre o que é o fenômeno cromático e como ele é 

compreendido tanto na fotografia como no cinema. A pesquisa trata ainda a respeito da 

cor como elemento de comunicação. Além disso, o capítulo mostra os processos de 

significação das cores e como elas se classificam como signos. Por fim, o projeto 

aborda os aspectos específicos da cor vermelha e explica de que forma ele é apresentado 

como manifestação cultural 

 

3.1 MAS E A COR, O QUE É? 

 

Muitos autores que se propõem a estudar o elemento cor divergem quanto a sua 

definição. A princípio, devemos compreendê- la como propriedade ou qualidade natural 

dos objetos. O filósofo grego Aristóteles conceitua a cor como propriedade dos corpos. 

Ele explica que esse elemento teria origem a partir do enfraquecimento da luz branca, 

ou seja, todas as cores seriam originadas da interação da luz com a obscuridade. A 

segunda definição de cor como qualidade da luz surgiu a partir dessa relação feita por 

Aristóteles. 

Esses estudos estimularam o eminente físico e matemático inglês Isaac Newtonn 

a desenvolver pesquisas referentes às propriedades da cor. Ele defendeu a tese da 

definição das cores permanentes dos corpos naturais por meio da absorção e reflexão 

dos raios luminosos, idéia que vai de encontro com a teoria da cor como propriedade 

dos corpos. De acordo com Newton, é a combinação de reflexão e absorção dos raios 

luminosos, realizada pelos corpos, que conferem cores permanentes aos objetos.  

Segundo o estudioso: 

 

As cores não são qualificações da luz, derivadas das refrações ou reflexões 

dos corpos naturais (como se acred ita geralmente); são propriedades originais 

e inatas que diferem em raios diferentes. Alguns raios tendem a apresentar 

uma cor vermelha e nenhuma outra, outros uma cor amarela e nenhuma 

outra, outros uma cor verde e nenhuma outra, e assim por diante. Não há 

apenas raios próprios e particulares às cores mais dominantes, e sim a todas 

as suas gradações intermediárias. ( 1996, p 17) 

 

Seguindo na mesma vertente que Newton, para Aumont (2004, p 25) a cor “não 

está nos objetos, mas em nossa percepção”. Guimarães (2000, p12) esboça uma 
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definição que consubstancia todos os componentes dos conceitos da cor “A cor é uma 

informação visual, causada por um estímulo físico, percebida pelos olhos e decodificada 

pelo cérebro”. Isso significa que a cor é uma percepção do olho, provocada pela ação de 

células especializadas da retina, que transmitem através de informação pré-processada 

no nervo óptico, impressões para o sistema nervoso.  

 

3.1.1 A leitura das cores 

 

A natureza dispõe de um número infinito de cores, contudo, nossa percepção dá 

conta de discernir algumas delas e nosso vocabulário consegue denominar mais umas 

dezenas. Nesse processo, a composição do nome da cor como claro e escuro, ou até 

termos que indicam a tendência para outra cor, como amarelado ou esverdeado, por 

exemplo, ajudam a multiplicar em algumas vezes o repertório de nomes das cores.  

O uso do fenômeno cromático seguiu uma tendência de crescimento contínuo na 

produção de novas cores, conforme a disponibilidade técnica para a obtenção e 

manutenção dos pigmentos ao longo do desenvolvimento humano. Na contramão dessa 

disposição, a história da ordem das cores também seguiu o caminho da redução a uma 

quantidade de cores principais ou primárias. Segundo Arnheim: 

 

Todos los sistemas de la teoría del color y todos  los procedimientos prácticos 

para la producción de colores basados en el principio de que un pequeño 

número de tonos es suficiente para producir, en conjunto, una respuesta 

completa o lo suficientemente gran número de ellos. (1976, p. 330) 

 

Para compreender os fundamentos da cor, muitos autores seguem o caminho de 

redução da infinita gama de cores até chegar às cores primárias. O processo para defini-

las e denominá-las, foi relativamente longo. O pintor e matemático Leonardo da Vinci 

apresentou o conceito moderno das cores primárias. Ele sugeriu como cores básicas o 

amarelo, azul e vermelho. Da Vinci uniu ao grupo dessas três cores o branco e o preto, o 

que foi contestado pelos filósofos da época, pois o primeiro representava a privação da 

cor e o segundo, a união de todas elas. Isaac Newton e Johann Wolfgang Von Goethe 

esboçaram estudos para definir os pigmentos que iriam compor o grupo das cores 

primárias.                                                                                                       

http://pt.wikipedia.org/wiki/Percep%C3%A7%C3%A3o_visual
http://pt.wikipedia.org/wiki/Retina
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 Essas pesquisas auxiliaram o alemão Jackob C. Le Blon35 a estabelecer, em 

1725, as cores básicas como: vermelho, amarelo e azul. Para entender os próximos 

passos dados nos estudos das cores é necessário saber que o fenômeno cromático pode 

ser dividido em cor – luz e cor - pigmento. A primeira especifica a coloração formada 

pela emissão direta de uma fonte luminosa. A segunda refere-se à cor produzida pelo 

processo seletivo de reflexão e absorção da luz, efetuado por um objeto iluminado. A 

cor transmitida por um objeto é, portanto, resultado da seleção da luz por sua superfície 

pigmentada. 

A partir dessa formação, foi possível definir como cor – luz primária as cores 

verde, vermelho e azul. Já como cor- pigmento primária, foram estabelecidas as cores 

vermelho, amarelo e azul. Guimarães (2000) explica que “foi Goeth quem propôs a 

substituição do vermelho pelo púrpura e do azul pelo azul-esverdeado, para compor a 

tríade primária das cores pigmento”. Na segunda metade do século XX, Agfa e Kodak36 

padronizaram os nomes das cores criando a cor magenta para denominar o púrpura 

primário e o cyan, ou ciano, para denominar o azul-esverdeado. Mais tarde, na década 

de 50, a Deutsches Institur für Normung (DIN)37 define as cores magenta, amarelo e 

cyan como cores básicas de impressão. Segundo Guimarães (2000), “assim, temos ao 

menos teoricamente, de forma definitiva e universal, as três cores-pigmento primárias – 

cyan, amarelo e magenta – e as três cores luz primárias – verde, vermelho e azul”.  

Nas cores-luz ocorre a síntese aditiva formada pela soma das cores - luz 

primárias, que resultam em branco. A combinação das cores–luz, duas a duas, forma as 

cores luz secundárias ciano, magenta e amarelo, que são as primárias na síntese 

subtrativa. As cores pigmento primárias são, como já foi citado anteriormente, o ciano, 

amarelo e magenta. Da mistura dessas, resultam as demais cores obtidas pelos 

pigmentos. Com as cores pigmento ocorre a síntese subtrativa formada pela soma das 

cores pigmento primárias, que resulta no preto. A união delas, duas a duas, formam as 

                                                 
35 Hermann Ludwig Von Helmholtz

 
foi um médico e fisiolog ista alemã, que viveu no século XVII. Ele 

contribuiu com teorias da visão, da percepção visual, percepção espacial, visão a cores, sensação de tom 

sonoro e percepção do som. 
36 A Kodak é uma empresa mult inacional dedicada ao design, produção e comercialização de 

equipamentos fotográficos profissionais e amadores. Foi fundada por George Eastman, o inventor do 

filme fotográfico, em 1888. A Agfa é uma empresa multinacional belga que desenvolve, produz e 

distribui produtos e sistemas digitais, assim como analógicos, na área de processamento e reprodução de 

imagens. A empresa oferece também produtos para a área cinematográfica. 
37 Em português significa Instituto Alemão para Normat izaçã. É a organização nacional na Alemanha 

para padronização, representante da Organização Internacional para Padronização (ISO) no país.  
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Multinacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Design
http://pt.wikipedia.org/wiki/Produ%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9rcio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fotografia
http://pt.wikipedia.org/wiki/George_Eastman
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filme_fotogr%C3%A1fico
http://pt.wikipedia.org/wiki/1888
http://pt.wikipedia.org/wiki/Multinacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Digital_(desambigua%C3%A7%C3%A3o)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anal%C3%B3gico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cinema
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cores pigmento secundárias vermelho, verde e azul, que são também as cores primárias 

na síntese aditiva (cores - luz). 

 
 
3.1.2 A cor na fotografia e no cinema 

 
 

O processo químico da fotografia em cores é mais complexo do que o da 

fotografia em preto e branco, embora seus princípios técnicos sejam semelhantes em 

muitos aspectos. De acordo com Busselle (1979, p.72), “o princípio fundamental da 

fotografia colorida consiste na possibilidade de se reproduzir qualquer cor, a partir de 

uma mistura de apenas três cores primárias “básicas” – vermelho, verde e azul”.  A 

combinação dessas cores, através da síntese aditiva e subtrativa, é responsável pela 

produção de imagens multicoloridas.  O primeiro é o menos adequado, pois não é  

prático quando utilizado em grande escala nos sistemas fotográficos em cores. Já a 

síntese subtrativa, permite a produção de fotografias coloridas em larga escala. Segundo 

Bussele: 

 

A maior parte da fotografia colorida prática emprega o método conhecido 

como “síntese subtrativa”. Ao invés de começar com três fontes coloridas de 

luz, o método subtrativo recorre a uma única luz b ranca, e cria várias cores, 

filtrando aquelas não incluídas na cor desejada. Os filtros usados com esse 

métodos tem as cores amarelo; magenta e ciano, denominadas “primárias 

subtrativas” porque cada uma delas tem a capacidade de bloquear ou subtrair 

da luz uma das cores primárias aditivas. O amarelo subtrai o azul, o magenta 

subtrai o verde e o ciano subtrai o vermelho. (1979, p. 72) 

 

O princípio subtrativo sugeriu um método mais prático, pois se ao invés das 

primárias aditivas, as imagens fossem produzidas nas primárias de cor subtrativa, feita 

de corantes, para se ver a reprodução fotográfica final, seria preciso apenas colocar as 

imagens obtidas de corantes uma em cima da outra, e examinar o resultado à luz branca. 

Esse sistema funciona tanto para cópias em papel quanto para transparências.  

Busselle (1979, p. 76), afirma que “a cor possibilita ao fotógrafo efetuar um 

registro mais fiel do que aquele proporcionado pelo processo em branco e preto”. 

Segundo o autor, uma fotografia monocromática exclui a cor, um elemento visual 

importante, e isso lhe confere caráter abstrato. Já no que diz respeito à sensibilidade da 

cor, de forma objetiva, a fotografia em cores exige uma perspectiva criativa. Ao utilizar 

filmes coloridos, o fotógrafo deve compor seu trabalho com matizes contrastes e valores 
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tonais, além de analisar os processos aos quais a temperatura 38 e a distribuição da cor 

são capazes de criar formas e espaços.  

 Já em relação à cinematografia, Martin (2007, p.67) define a cor como qualidade 

natural dos seres e das coisas que aparecem na tela do cinema e merece atenção 

especial, pois durante muito tempo as produções cinematográficas estiveram reduzidas 

ao preto e branco. Os primeiros passos dados para introduzir a cor no cinema foram 

idealizados por George Méliès, Charles Pathé e Léon Gaumont39, no final do século 

XX, pois a cor poderia conferir mais realidade ao que seria apresentado. A metodologia 

deles consistia em colorir os filmes a mão, contudo, a técnica não sobreviveu ao 

desenvolvimento do cinema, pois o número de cópias das obras, assim como sua 

duração, aumentava. O único modelo que durou até a primeira metade do século XX, 

foi o de coloração das películas através de banhos que tingiam a película em cores 

uniformes. Com esse processo o cinema cumpria função realista, pois aproximava a 

obra de ficção de algo mais palpável e real. De acordo com Martin: 

 

O que resistiu, mais ou menos até o fim do cinema mudo, foram os banhos, 

que consistiam em t ingir a película em cores uniformes, com uma função em 

parte realista, em parte simbólica: azul para a noite, amarelo para interiores à 

noite, verde para paisagens, verde para paisagens, vermelho para incêndios e 

as revoluções. ( 2007, p. 68) 
 

A redescoberta da cor no cinema ocorre na década de 1930 e se difunde, de 

forma mais ampla, a partir da metade dos anos 50.  De acordo com Martin (2007) a 

verdadeira invenção da cor cinematográfica ocorreu quando os produtores deixaram de 

considerá- la apenas um elemento capaz de aumentar o realismo da imagem. Isso porque 

a cor “deveria ser utilizada antes de tudo em função dos valores (como o preto e branco) 

e das implicações psicológicas e dramáticas das diversas tonalidades (cores quentes e 

cores frias)”.  

                                                 
38

 A defin ição de Temperatura de cor está baseada na relação entre a temperatura de um material 

hipotético e estandardizada conhecido por corpo negro radiador, e a distribuição de energia da sua luz 

emitida à medida que a temperatura deste corpo negro é elevada do zero absoluto até temperaturas cada 

vez mais elevadas. Expressa a aparência de cor da luz emitida pela fonte de luz. A sua unidade de medida 

é o Kelvin (K). Quanto mais alta a temperatura de cor, mais clara é a tonalidade de cor da luz. Quando 

falamos em luz quente ou fria, não estamos nos referindo ao calor físico da lâmpada, e sim a tonalidade 

de cor que ela apresenta ao ambiente. Luz com tonalidade de cor mais suave torna-se mais aconchegante 

e relaxante, luz mais clara mais estimulante.  
39 Georges Méliès (1861 – 1938) foi um ilusionista francês de sucesso e um dos pressupostos do cinema. 

Ele é considerado pai dos efeitos especiais, fez mais de 500 filmes e construiu o primeiro estúdio 

cinematográfico da Europa. Léon Gaumont (1864 – 1946) é um inventor francês  criador da Gaumont 

Film Company, uma companhia francesa de produção cinematográfica, fundada em 1895. Charles Pathé 

(1826 - 1957) fo i um importante produtor cinematográfico francês. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Kelvin
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Ao longo da história do cinema foram criados muitos processos para colorir os 

filmes. Martin (2007) destaca dois deles: o Technicolor e Agfacolor. O primeiro 

consiste em uma técnica desenvolvida nos anos 1920 e utilizada até meados da década 

de 50 em Hollywood. Para filmar em Technicolor era utilizada uma câmera especial que 

registrava negativos separados em azul, verde e vermelho. A revelação e mistura das 

cores era feita em laboratório, originando o negativo de onde as cópias já coloridas 

saíam prontas para serem exibidas. O processo Agfacolor foi produzido pela empresa 

alemã Agfa e introduzida no mercado entre os anos de 1932 e 1936. O método utilizava 

uma só película, sobre a qual estavam sobrepostas emulsões sensíveis a cada uma das 

cores primárias. Mais tarde surgiram os processos derivados como Eastmancolor, 

Sovcolor e Fujicolor, entre outras.  

Vale ressaltar que o uso da cor acarretou alguns problemas técnicos. O processo 

Technicolor, por exemplo, pecava na questão do realismo da obra cinematográfica. Os 

filmes com essa tecnologia utilizam tonalidades fortes e falsas. Já a Agfacolor, apesar 

de ter utilizado um matiz mais real, teve problemas na sua conservação. Martin 

esclarece que: 

 

A utilização da cor acarreta alguns problemas. Prob lemas  técnicos: ainda há 

muito o que resolver, apesar dos avanços já realizados. O problema do 

realismo das cores: sabemos que o processo Technicolor peca 

frequentemente por tonalidades falsas e berrantes. O problema de sua 

conservação: o Agfacolor e os processos derivados (Eastmancolor, Sovcolor, 

Gevacolor, Ferraniaco lor, Fu jico lor) dão tonalidades mais verídicas e 

nuançadas, mas carecem de estabilidade, o que leva a uma autodestruição 

química das cores e acarreta sérios problemas de conservação, exigindo 

condições de armazenagem rigorosas, portanto caras. (2007, p. 68) 

 

A cor pode ter um eminente valor psicológico e dramático. Assim, sua utilização 

bem compreendida pode ser não apenas uma fotocópia do real, mas preencher 

igualmente uma função expressiva e metafórica, da mesma forma que o preto e branco é 

capaz de traduzir e dramatizar a luz.  

 

3.2 - A COR COMO COMUNICAÇÃO 

 

Nessa parte do trabalho pretende-se analisar a cor apenas em função da 

comunicação, considerando as amplas possibilidades que ela oferece. A fotografia é um 

elemento importante na composição da história levada às telas. É Através dela e da 
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maneira como a luz e as imagens estão dispostas que o espectador monta o cenário da 

sua história. A utilização da cor nos cinemas, além de proporcionar aproximação entre 

espectador e realidade, cumpriu uma função expressiva e topológica, assim a imagem 

projetada nas telonas adquiriu mais veracidade. A invenção do cinema em cores se deu 

sobre bases técnicas já bem fundamentadas, as mesmas que haviam servido para 

inventar a fotografia em cores. Apesar do peso dessa herança, o cinema teve de 

constituir sua própria sensibilidade para a cor e formar suas técnicas, como já foi 

mencionado no capítulo dois, que fez um resgate histórico do cinema e da fotografia. 

Dessa forma, entende-se que um projeto com objetivo de estudar a cor no 

fotograma de um filme, exige a compreensão da forma e de como o fenômeno 

cromático se apresenta no processo de comunicação. Para isso, é preciso entender as 

relações históricas entre elas. Nesse contexto, segundo Farina (1982, p.17) a cor está 

vinculada ao desenvolvimento da civilização. De acordo com o autor, o fenômeno 

cromático é uma ferramenta que causa grande atrativo no ser humano, pois “sempre fez 

parte da vida do homem: sempre houve o azul para o céu, o verde das árvores, o 

vermelho do pôr do sol”. Portanto, é possível identificar de que forma a cor está ligada 

ao progresso humano e compreendê- la como parte do processo comunicativo. Segundo 

Maia: 

 

A identificação das cores e outras capacidades visuais são datadas 

aproximadamente do período pré-histórico. Estudos investigativos conduzem 

à idéia de que após um longo período de permanência do homem nas 

cavernas, este teve que sair durante o dia, o que iniciou uma reação biológica 

no sistema visual. A luminosidade direta culminou no aparecimento de 

células que, com o passar do tempo possibilitaram a identificação e 

diferenciação do que hoje chamamos de cores. (2003, p.08)  

 

            Ainda na pré-história o homem passou a empregar as cores em suas gravuras.  

Maia (2003) explica que elas serviam para dar mais força e domínio a essas impressões, 

por exemplo, um desenho com uma cor próxima a qual hoje conhecemos como 

vermelho representava a caça.  Ao longo do tempo, a relação entre cor e comunicação 

se fortaleceu. Desse modo, o fenômeno cromático mantém sua importância como fator 

comunicativo e pode ser utilizado como elemento complementar da tipologia. Para 

Dondis (1991), a cor está carregada de informação e constitui-se em um elemento de 

comunicação visual. Para Dondis: 

 
 A cor está, de fato, impregnada de informação, e é uma das mais penetrantes 

experiências visuais que temos todos em comum. Constitui, portanto, uma 

fonte de valor inestimável para os comunicadores visuais. No meio ambiente 
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compartilhamos os significados associativos da cor das árvores, da relva, do 

céu, da terra e de um número infinito de coisas nas quais vemos as cores 

como estímulos comuns a todos. E a tudo associamos um significado. 

Também conhecemos a cor em termos de uma vasta categoria de significados 

simbólicos. (1991, p. 61) 

 

Segundo Farina (1982), a cor tem o poder de libertar uma série de possibilidades 

criativas na imaginação do homem. A autora explica que o fenômeno cromático 

interfere no processo comunicativo entre quem produz a imagem colorida, assim como 

naquele que a admira. No observador da imagem, o fenômeno cromático age de forma a 

impressionar sua retina, o que permite à imagem construir uma linguagem própria. 

Logo, isso configura um processo de comunicação, pois uma mensagem é transmitida 

com valor simbólico. A expressividade do fenômeno cromático o torna um transmissor 

de idéias capaz de ultrapassar fronteiras temporais e espaciais, haja vista que a sua 

compreensão pode ser partilhada entre pessoas de diferentes nacionalidades e até 

mesmo por analfabetos. Segundo Freitas: 

 

As cores enfim, têm a capacidade de liberar um leque de possibilidades 

criativas na imaginação do homem, agindo não só sobre quem admirará a 

imagem, mas também sobre quem a produz. Sobre o observador que recebe a 

comunicação visual, a cor exerce três ações: a de impressionar a retina, a de 

provocar uma reação e a de construir uma linguagem própria comunicando 

uma idéia, tendo valor de símbolo e capacidade. É tamanha a expressividade 

das cores que ela se torna um transmissor de idéias, tão poderoso que 

ultrapassa fronteiras espaciais e temporais. Não tem barreiras nacionais e sua 

mensagem pode ser compreendida até por analfabetos. ( 2007, p. 03) 

 

De acordo com Guimarães (2000), o fenômeno cromático é um processo amplo 

e suas pesquisas têm natureza interdisciplinar, pois é analisado sob a ótica da filosofia, 

da psicologia da percepção e da fisiologia humana. Segundo o autor, o estudo da cor 

está fundamentado na articulação coesa de teorias comuns a várias disciplinas do ramo 

do conhecimento. Ela pode ser considerada como um dos códigos específicos da 

comunicação humana, sua apreensão, transmissão e armazenamento são regidos por 

códigos culturais que interferem e sofrem interferência da linguagem, um dos códigos 

de comunicação humana.  

Villafañe (2000) explica que a cor pode ser definida como elemento morfológico 

da imagem, sua presença material lhe confere esse atributo. Conforme o autor, a cor é 

um elemento espacial dinâmico no processo comunicativo do fenômeno cromático. Ela 

contribui ativamente na construção do espaço de representação. A ordenação de 

diferentes planos cromáticos permite a segmentação dos planos originais e dá lugar a 

um novo espaço onde se pode estabelecer relações plásticas que produzam determinada 
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significação. Vale ressaltar que no processo comunicativo, a cor oferece ritmo às 

imagens e as dispõem em desenvolvimento harmônico. Segundo Villafañe: 

 

El color es, por definicion, um elemento morfológ ico de la imagem; su 

presencia material y tangibleen la composición le confiere, objet ivamente 

esse atributo. Sin embargo, su consideración como elemento dinâmico  

tampoco seria um um error. Em um cierto sentido puede decircse que es el 

elemento espacial que más dinamicidad puede aportar a uma imagen. Estas 

dos propriedades generales del color, como elemento espacial y dinámico, 

reúnem sus principales funciones plásticas. Recojo a continuación las más 

significativas, com el riesgo de omitir alguna outra manifestación importante 

de este paradójico agente plástico. [...] Sus propriedades son, al mismo 

tiempo, intensivas y cualitativas y, em este sentido, el color ES el elemento 

idóneo para crear ritmos dentro de la imagen. ( 2000, p. 118) 

 

A natureza cromática é um elemento fundamental para a definição morfológica 

dos objetos, ou de suas imagens. Villafañe (2000) explica que as propriedades da cor, 

ou seja, a matiz, o croma e o valor, servem para criar o ritmo dentro da imagem. De 

acordo com o autor, o contraste no fenômeno cromático é importante no processo 

comunicativo porque a diferença entre a luz e a cor confere à imagem a capacidade de 

discriminação espacial.  Isso significa que a diferença nas propriedades visuais faz os 

objetos e personagens de cena existirem, pois eles tornam-se distinguíveis uns dos 

outros e do plano de fundo. 

Conforme Dondis (1991), a cor não é apenas uma percepção visual com sentido 

universalmente compartilhado, pois tem valor no processo comunicativo através dos 

significados simbólicos a ela vinculados. Portanto, sendo a cor um elemento importante 

dentro da composição visual, suas potencialidades são utilizadas com finalidade de 

possibilitar uma comunicação eficiente na linguagem visual. Dessa forma, a cor se 

configura em um elemento de comunicação a medida que impressiona, expressa e 

constrói a mensagem. Segundo Farina: 

 

Sobre o indivíduo que recebe a comunicação visual, a cor exerce uma ação 

tríplice: a de impressionar, a de expressar e a de construir. A cor é vista: 

impressiona a retina. É Sentida: provoca uma emoção. É construtiva, pois 

tendo um significado próprio, possui valor de símbolo, podendo assim, 

construir uma linguagem que comunique uma idéia. (FARINA, 1982, p.27)  

 

O impacto causado pela cor está ligado ao uso que se faz dela. No caso deste 

trabalho, busca-se entender como o fenômeno cromático é explorado no cinema. 

Portanto, é necessário estudar a cor como processo comunicativo, inserido na 

comunicação visual. Para Farina (1982, p. 27) “a cor é uma linguagem individual. O 

homem reage a ela subordinado às suas condições físicas e às suas influências culturais. 
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Não obstante, ela possui uma sintaxe que pode ser transmitida, ensinada”. Essa 

característica também permite que a cor se configure num agente comunicador, numa 

sintaxe que rege os elementos constituintes da mensagem plástica. Sendo assim, a cor, 

assim como a luz, possui movimento, peso, equilíbrio e o espaço, leis que definem sua 

utilização, enquanto um atributo comunicativo da imagem, em especial.  

 

3.3 - A COR E SEUS PROCESSOS DE SIGNIFICAÇÃO  

 

A compreensão do processo de significação da cor exige o estudo da teoria dos 

signos, também conhecida como semiótica. O trabalho irá vai fornecer um panorama 

breve e simplificado, reduzido aos conceitos que são importantes quando se tem em 

vista a aplicação da teoria e do método semiótico a processos de signos, à análise de 

mensagens e situações comunicativas, como é o caso desta pesquisa.  

A sistematização científica do estudo dos signos foi introduzida pelo filósofo e 

matemático norte americano Charles Sanders Pierce. Seu trabalho é composto por 

artigos sobre a teoria dos signos escritos entre os anos de 1893 e 1910. A obra de Peirce 

começou a ser compilada e reconhecida entre os anos 1960 e 1970. Nesse mesmo 

período, na Europa, os estudos sobre o signo e linguagem ganharam espaço e impulso, 

especialmente graças ao trabalho desenvolvido pela École Pratique dês Hautes Études, 

de Paris40.  

Pignatari (1971, p. 25) explica que etimologicamente, “a raiz primitiva parece 

indicar que “signo” seria algo que se referisse a uma coisa maior da qual foi extraído: 

uma folha em relação a uma árvore, um dente em relação a um bicho etc.” Para Joly 

(1996), um signo tem sua materialidade percebida com um ou vários dos sentidos 

humanos, pois é possível vê- los, senti- los ou tocá- los. Segundo Pignatari: 

 

De qualquer forma, convém reter a idéia de signo enquanto alguma coisa que 

substitui outra. Assim procede Charles Morris, um dos estudiosos da 

linguagem ao nível do comportamento, baseado nas experiências de Pavlov 

sobre os reflexos condicionados. Assim como o toque de uma sineta, 

paulatinamente, vai provocando, num cachorro, uma sequência de reações 

semelhantes à que antes lhe provocara a visão do alimento (ao qual o toque 

fora condicionado), assim um signo pode ser definido como toda coisa que 

substitui outra, de modo a desencadear (em relação a um terceiro) um 

                                                 
40 É uma instituição francesa de ensino superior criada em 1868 e instlada em diferentes universidades, 

institutos e centros de pesquisa de Paris, principalmente, mas também nas cidades de Montpellier, 

Bordeaux, Marseille, Lyon, Grenoble e Dijon. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
http://pt.wikipedia.org/wiki/Montpellier
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bordeaux
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marseille
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lyon
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grenoble
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dijon
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complexo análogo de reações. Ou ainda, para adotar a definição do fundador 

da semiót ica, Charles Sanders Peirce (1839 – 1914); signo, ou 

“representame” é toda a coisa que substitui outra representando -a para 

alguém, sob certos aspectos  e em certa medida. ( 1971, p. 25)  

              

No que se refere à estrutura, os signos não são idênticos, mas todos podem 

significar algo além deles mesmos e constituir-se então em signos. Para compreendê- los 

e distingui- los eles foram classificados em relação ao referente, ou seja, ao que o signo 

designa. Pignatar (1971) apresentou uma classificação produzida de acordo com os 

estudos desenvolvidos por Morris e Peirce. Ele explica que o signo pode ser índice, 

ícone ou símbolo. No primeiro caso, o signo mantém uma relação direta com seu 

referente, por exemplo, o chão molhado é um indício de que choveu. Já o ícone tem 

alguma semelhança ou analogia com o objeto ao qual alude uma fotografia ou estátua, 

por exemplo. O símbolo possui com seu referente uma relação arbitrária, ou seja, 

convencional, as palavras escritas ou faladas são em sua maioria símbolos. Peirce 

explica que: 

 

O ícone corresponde à classe dos signos cujo significante mantém uma 

relação analogia com o que representa, isto é, com seu referente. Um desenho 

figurativo ou uma fotografia que representem uma casa ou uma árvore são 

ícones a medida que se “pareçam” com uma casa ou uma árvore. Já o índice 

mantém uma relação casual de contiguidade física como que representam. É 

o caso dos signos ditos como naturais, como palidez para o cansaço [...] O 

símbolo é o signo que mantêm uma relação de convenção com seu referente. 

O s símbolos clássicos são a bandeira para o país ou a pomba para a paz. 

(PEIRCE, 1977, p 30) 

 

Pignatari (1971, p. 28) chama atenção para o fato de cada signo poder ter mais 

de uma classificação, pois alguns deles “participam de uma natureza dupla e até tripla. 

Um exemplo é a cruz, a cujo significado icônico primeiro (instrumento de tortura) se 

superpõe um referente simbólico dominante (símbolo do cr istianismo).”. Para Santaella 

(2005), a teoria semiótica nos permite penetrar no movimento interno das mensagens, 

no modo como elas são formadas, nos procedimentos e recursos nelas utilizados. Frente 

a esse potencial, o trabalho buscou, nas definições e classificações dos signos, entender 

o processo comunicativo tal como ele se apresenta na fotografia do filme A 

Fraternidade é Vermelha, produzido em 1995 pelo diretor e roteirista polonês Krzysztof 

Kieslowski. 

Portanto o estudo dos signos dá conta de desmistificar os códigos de 

comunicação relativos a diferentes tipos de mensagens, que no caso deste trabalho é 

imagética. Esta pesquisa, especificamente, analisou o significado do fenômeno 
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cromático, classificado como símbolo, na fotografia de um filme, que representa um 

ícone. Isso exige melhor compreensão dessas duas classificações do signo.  

O símbolo, como já foi dito antes, é todo o signo que fora convencionado, as 

palavras, por exemplo, ganham sentido através de leis armazenadas na programação 

linguística de nossos cérebros e acordada pela sociedade. Conforma explica Santaella 

(1982, p. 67), nesse contexto o signo “extrai seu poder de representação porque é 

portador de uma lei que, por convenção ou pacto coletivo, determina que aquele signo 

represente seu objeto.” O símbolo não concebe algo particular, mas um tipo geral, no 

caso o vocábulo mulher significa qualquer mulher, independente da singularidade de 

cada uma delas. Isso denota que o símbolo não pode indicar algo especificamente e está 

vinculado às representações de mundo ao qual a historicidade impõe. Sendo assim, o 

símbolo é representado através de uma lei. Segundo Santaella: 

 

Se o fundamento do símbolo é uma lei, então o símbolo está plenamente 

habilitado para representar aquilo que a lei prescreve que ele represente. O 

hino nacional representa o Brasil. A Praça dos Três Poderes, em Brasília, 

representa os três poderes. Convenções sociais agem aí no papel de leis que 

fazem com que esses signos devam representar seus  objetos dinâmicos. 

(2005, p. 20) 

 

O ícone, por sua vez, mantêm uma relação de proximidade sensorial ou emotiva 

com seu referente. O signo icônico tem uma analogia com o objeto que representa e se 

reportam a eles por similaridade. Santaella (2005, p. 17) explica que o “ícone só pode 

sugerir ou evocar algo porque a qualidade que ele exibe se assemelha a uma outra 

qualidade.”. Peirce dividiu os signos icônicos em função de uma relação de semelhança 

com seus objetos, em três níveis: imagem, diagrama e metáfora. Como a presente 

pesquisa vai analisar a fotografia, é necessário compreender a forma como a imagem se 

apresenta. Segundo Santaella (2005), ela estabelece uma relação de semelhança com seu 

objeto puramente no nível da aparência.  

Assim, a teoria semiótica propõe considerar a imagem como ícone. Portanto, ela 

é percebida como signo de representação analógica. A fotografia, o vídeo, o filme são 

considerados imagens perfeitamente semelhantes, ou seja, ícones puros (Joly, 1996, 

p.39). A imagem reúne os ícones, que mantêm uma relação de analogia qualitativa entre 

significante e o referente. Um desenho, uma foto ou uma pintura figurativa retomam as 

qualidades formais de seu relativo: formas cores e proporções, que permitem reconhece-

los. A imagem compõe o sistema signico e tem uma materialidade percebida com um ou 
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vários dos sentidos humanos. É possível vê- los, senti- los, ou tocá-los. De acordo com 

Joly: 

 

A imagem ajuda a compreender melhor a natureza de signo, por exemplo: 

uma fotografia (significante) que representa um grupo alegre de pessoas 

(referente) pode significar, de acordo com o contexto, “foto de família” ou, 

em publicidade, “alegria” ou “convívio” (significados). [...] embora os signos 

possam ser múltiplos e variados todos teriam, segundo Pierce, uma estrutura 

comum que implica essa dinâmica tripolar, que vincula o significante ao 

referente e ao significado. (1996, p.34) 

 

A imagem, através dos fotogramas, é um dos elementos constituintes do cinema. 

Para Joly (1996, p.12), esta é “uma ferramenta efetivamente predominante na 

comunicação contemporânea. A utilização da imagem se generaliza e, todos os dias, 

somos obrigados a utilizá-las, decifrá- las ou interpretá- las”. O termo imagem é tão 

usado, com tantos tipos de significação sem vínculo aparente, que parece bem difícil dar 

uma definição simples para ela.  A autora complementa: 

 

O emprego contemporâneo do termo imagem remete, na maioria das vezes, à 

imagem da mídia. A imagem invasora, onipresente, aquela que se critica e 

que, ao mesmo tempo, faz parte da vida cotidiana de todos é a imagem da 

própria mídia, a “imagem” torna-se então sinônimo da televisão e da 

publicidade. (1996, p.14) 

 

Portanto, a análise da imagem, inclusive a artística, pode desempenhar funções 

tão diferentes quanto dar prazer ao analista, aumentar seus conhecimentos, ensinar, 

permitir ler ou conceber com maior eficácia mensagens visuais.  O ato de analisar a 

imagem não compreende apenas interpretar o que se vê, mas sim, buscar além do 

reproduzido na tela. Joly explica que: 

 

Interpretar uma mensagem analisá-la, não consiste certamente em tentar 

encontrar ao máximo uma mensagem pree xistente, mas em compreender o  

que essa mensagem, nessas circunstâncias, provoca de significações aqui e 

agora, ao mesmo tempo que se tenta separar o que é pessoal do que é 

coletivo. De fato, são necessários, é claro, limites e pontos de referência para 

a análise. (1996, p.44): 

 

           É pertinente ressaltar ainda que o processo sígnico ainda pode ser pesquisado em 

três dimensões: sintática, semântica e pragmática. A primeira delas diz respeito à 

relação dos signos entre si, dentro de uma construção formal, os demais níveis servirão 

para nortear o trabalho. O semântico por trata sobre significado do signo, ou seja, o que 

ele representa e o pragmático porque é um processo objetivo e envolve a interpretação 

daquele que utiliza o signo. Segundo Pignatari: 
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Um processo sígnico pode ser estudado em três níveis: sintático, quando 

refere às relações formais dos signos entre si. Semântico, quando envolve as 

relações de significado, entre signo e referente (é o n ível denotativo, do 

significado primeiro ou léxico, ou seja, já consignado em dicionário ou 

código). Pragmático, nível que implica as relações de significantes com o 

intérprete, ou seja, com aquele que utiliza os signos (em termos lingüísticos, 

é o nível da conotação, dos significados deflagrados pelo uso efetivo do 

signo). (1971, p. 29)   

 

Isso quer dizer que a pesquisa segue a dimensão pragmática porque vai estudar o 

significado da cor no fotograma do filme. O processo sugere a relação de significante 

com o interprete, ou seja, aquele que utiliza o signo.  

 

3.4 – O FENÔMENO CROMÁTICO VERMELHO 

 

A influência da cultura, entendida, segundo Guimarães (2000), como sistema de 

idéias socialmente compartilhadas, na percepção visual se tornou uma importante 

referência para os estudos da cor. Fazer a leitura das cores requer sua análise da 

dimensão cultural. Ela é um dos elementos da sintaxe da linguagem visual determinada 

por um sistema de códigos socialmente compartilhados. Guimarães fez suas pesquisas 

para entender a cor como representação cultural a partir dos estudos da semiótica dos 

autores russos Iurij Lotman²² e Boris Uspendjkij²³. Eles entendem a cultura como uma 

memória não - hereditária da coletividade. Segundo Guimarães: 

 

A simbologia das cores dependerá do armazenamento e da transmissão do 

conteúdo que pode, afinal, transpor períodos de tempos maiores ou ter 

validade por um período menor, assim como pode variar em relação ao 

repertório compartilhado por aqueles que participam do processo da 

comunicação. (2000, p 87) 

 
A partir desses conceitos entende-se que os códigos culturais da cor se 

constroem sobre oposições. Guimarães (200, p. 92) cita como exemplo a binariedade 

branco e preto que normalmente é polarizada e assimétrica, atribuindo-se valor positivo 

ao branco e negativo ao preto. Outro exemplo citado pelo autor são os sentidos opostos 

para a mesma cor, que dependendo do emprego pode lhe ser atribuído um sentido 

positivo ou negativo. “É dessa forma que encontramos significados como violência e 

paixão, ou guerra e amor convivendo na mesma cor”.  

Os estudos sobre a cor também estão fundamentados em uma questão 

importante, que busca entender se os estímulos causados por ela podem variar em 

membros de diferentes culturas. De acordo com Marshall Segall, Donald Campbell e 
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Melville Herskovit (1968) a percepção das cores varia segundo o repertório cultural de 

casa indivíduo. Para Guimarães: 

 

Vejamos, então, um exemplo: o caso do arco-íris. O físico inglês Isaac 

Newton demonstrou, em 1704, que a luz branca é formada por diversas luzes 

de diferentes comprimentos de ondas. A partir da difusão de suas 

experiências com a refração da luz na sua obra Optiks, aprendemos que são 

sete as cores formadoras da luz branca: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, 

azul, anil e vio leta. Trata-se de uma convenção. Então para nós, o arco-íris 

tem sete cores. Imaginemos, agora, uma criança que nunca tenha recebido 

instruções sobre as cores do arco-íris. Perguntemos a ela qual o número de 

cores que ela vê. A resposta exata será imprevisível, pois estamos falando de 

projeções cujas nuanças são inúmeras na passagem de uma cor para outra. A 

criança poderá responder três (vermelho, azul e verde), quatro (incluindo o 

amarelo), cinco (inclu indo laranja), ou ainda, com mais dificu ldade seis 

(inclu indo o violeta); mas, nos dias de hoje, dificilmente ela acrescentaria o 

anil como sétima cor, isto porque o anil nessa “era do sabão em pó”, está 

banido do nosso repertório cotidiano: há muito já não há mais o referencial 

da pedra anil nos caseiros tanques de lavagem de roupa. (2000, p.99) 

 
Quando se trata de diferentes culturas, segundo Laraia, deve-se levar em 

consideração que toda organização cultural tem suas especificidades lógicas e não passa 

de um ato primário de etnocentrismo tentar transferir a lógica de um sistema para outro.  

De acordo com Laraia:  

 

Todas as sociedades humanas dispõem de um sistema de classificação para o 

mundo natural [...], mas é importante reafirmar que esses sistemas divergem 

entre si porque a natureza não tem meios de determinar ao homem um só tipo 

taxinômico (1993, p. 90)     

 

É relevante apontar o estudo da cultura na percepção visual serve como 

referência para os estudos da cor. Para Segall (1966), um mesmo um mesmo estímulo 

pode parecer diferente para grupos sociais membros de distintas confrarias culturais.  

 

3.4.1 - O vermelho e suas especificidades 

 

Este trabalho, como já foi dito, analisou o significado da cor vermelha na 

fotografia do filme A Fraternidade é Vermelha. Por isso, entende-se que é necessário 

dedicar parte deste capítulo a ela. O estudo será desenvolvido de forma sucinta, pois o 

projeto trata de um Trabalho Final de Graduação (TFG). O objetivo é fazer um estudo 

acerca da simbologia da cor vermelha e como ela foi explorada em um filme que se vale 

da informação cromática. Para isso, busca-se entender como a cor vermelha se apresenta 

para compreender o seu trajeto de sentido.  
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Etimologicamente o vermelho tem origem do latim vermiculus, que se refere à 

verme cochonilha, da qual é extraído o carmim, uma substância de coloração 

avermelhada denominada qirmezi pela cultura árabe. Conforme explica Guimarães 

(2003), o vermelho é considerado uma cor quente, portanto, transmite um efeito cálido 

ao observador e a sensação de alegria, confiança e amizade.  

Outra questão referente ao fenômeno cromático, que merece destaque neste 

trabalho, são as associações pelas quais as cores são responsáveis. Elas podem ser de 

caráter material ou afetivo. No primeiro caso, de acordo com Freitas (2007), o público 

vincula o vermelho à guerra, sangue, sol, mulher, feridas, perigo e fogo.  Já na 

associação afetiva, essa cor refere-se à força, energia, paixão, vulgaridade, coragem, 

furor, violência, calor, ação e agressividade.  

Além disso, os estudos da cor como ferramenta de comunicação traçam um 

panorama de seus aspectos favoráveis e desfavoráveis. Para Maia (2003) o vermelho  

sugere motivação, persistência, força física e pode ser sinônimo de amor físico e paixão 

carnal. Em seu desfavor essa cor representa a crueldade física, brutalidade e perigo. A 

intensidade e forças intrínsecas do vermelho podem transformar-se em raiva e fúria 

belicosa, ou expressam-se sob as formas de brutalidade, crueldade, rancor ou revolta.  

As cores também provocam estímulos físicos em seus observadores, que serão 

apresentados nesse trabalho. Dessa forma, de acordo com Maia (2003), sabe-se que a 

cor vermelha estimula a vitalidade e energia em todo o organismo vivo, auxilia a 

circulação sanguínea e promove a produção de hemoglobina para os glóbulos vermelhos 

novos. O vermelho traz vigor às funções físicas e atenua a inércia, a melancolia, a 

tristeza, a depressão e a letargia. Além disso, transfere a energia necessária à 

reconstrução e à fortificação do corpo. Essa cor é particularmente útil para as fases de 

esgotamento ou baixa resistência. O vermelho ainda serve para aumentar a pressão 

sanguínea, promove o aquecimento do corpo e estimula o sistema nervoso. Por isso, 

essa cor pode ser usada com tanta eficácia para tratar vários tipos de doença como 

paralisia, anemia e dormência de certos membros do corpo humano.  

 

3.4.2 – A dinâmica das relações da cor vermelha 

 

De acordo com Pastoureau (1987,p.160)  “o vermelho é a cor por excelência, a 

cor arquetípica, a primeira de todas as cores [...] O vermelho é o mais fortemente 

conotado de todos os termos de cor, mais ainda do que o preto ou branco.” Segundo o 
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autor, essa cor, ao longo da história da civilização, sempre esteve associada ao sangue e 

ao fogo. Ele fala ainda que o vermelho preserva a dicotomia entre o bem e o mal, 

positivo e negativo. Segundo Pastoureau: 

Há um vermelho tomado positivamente e um tomado negativamente, tal 

como há um sangue tomado positivamente e um sangue tomado 

negativamente e um foto tomado positivamente e um foto to mado 

negativamente. (1997, p. 160 – 161) 

 

O estudo do vermelho procura entender a dinâmica das suas relações, de acordo 

com os significados antagônicos que produz como violência e paixão, ou amor e guerra, 

como já foi dito antes. Guimarães (2000) organizou um panorama no qual dividiu a cor 

vermelha em sistemas para melhor compreendê- la. Primeiro o autor trata sobre o 

Vermelho como cor do divino. Guimarães (2000, p. 118) explica que nesta posição a 

cor tem um sentido positivo, pois “busca sua força no sangue de Cristo”, dessa forma 

retrata, para a cultura cristã, o vermelho fogo, ou seja, a cor de pentecostes 41 e do 

espírito santo. O autor explica ainda que este nesse tom o vermelho é mais amarelado e 

carrega consigo o calor e o brilho do sol.  

Guimarães (2000, p. 118) também trata do vermelho como a cor de Dionísio, na 

qual está vinculada ao erotismo e ao amor carnal, além da “paixão que aquece com o 

fogo”. Ele ainda traça um jogo entre amor e pecado. Logo, nesse sentido o vermelho 

torna-se a cor da transgressão e impedimento. De acordo com o autor o vermelho indica 

a proibição porque é a cor do fogo, portanto torna-se a cor da violação. “A cor da 

transgressão torna-se a cor da proibição. Segundo Guimarães: 

 

O pecado é assimilado também como proib ição e interdição e , do medo do 

tocar no fogo, como perigo. A ideia geral de prostíbulo é a da “casa da luz 

vermelha”, pela cor dos abat-jours e vinculado às prostitutas, seus batons e 

lingeries rubros e carmins [...] Vejamos algumas aplicações da cor como 

interdição – proibição e, em alguns casos, também como punição. O 

vermelho foi, desde a idade média, a cor do crime e do pecado, 

possivelmente por sua relação denotativa com a cor do sangue derramado. As 

sinalizações e os semáforos, com suas luzes coloridas, no trânsito 

automotivo, ferroviário e marítimo passaram  a utilizar internacionalmente o 

vermelho como interd ição ou para indicar perigo  ( 2000, p.119) 

               
Existe ainda a disposição do vermelho como cor da imposição, ou seja, é a cor 

do dizer não.  A ela é atribuído os conceitos de cor dinâmica, expansiva e que é, de 

todas as cores a mais permanente. O autor faz ainda referência ao vermelho como cor 

                                                 
41 Pentecostes é uma das celebraçőes importantes do calendário cristão, e comemora a descida do Espírito 

Santo sobre os apóstolos de Jesus Cristo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ano_lit%C3%BArgico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADrito_Santo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADrito_Santo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADrito_Santo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%B3stolos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jesus_Cristo
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da guerra. Ele explica que vermelho é a cor do manto de São Jorge 42 e sua relação com 

o sangue derramado faz deste vermelho a representação do crime, da violência e da 

guerra. Para Guimarães: 

Nota-se que a cor utilizada na expressão máxima da autoridade do juiz de 

futebol - quando da expulsão de um jogador -, e ao mesmo tempo a cor da 

correção de provas, das anotações de advertência e da nota abaixo do limite 

desejado. É a cor do controle. Como variante do conceito de imposição, 

temos o glamour de um tapete vermelho, de um manto real e a cor que impõe 

status. [...] Até o século XIX, fo i a cor de muitos uniformes militares e liga-se 

a todos os tabus sobre o sangue herdados da bíblia. É o vermelho da carne 

impura, dos crimes de sangue, dos homens revoltados contra o seu Deus ou 

contra os outros homens. É o da cólera, da mancha e da morte (2003, p.120)   

 

Por último Guimarães trata o vermelho como a cor da revolução, pois representa o 

materialismo, do fogo que transforma e, portanto, a cor da transformação, da revolução. 

Além disso, é a cor da ação e imposição, marcas dos processos revolucionários. Na 

política, se opõem ao branco, da direita, tanto na Revolução Francesa quanto na Russa.  

Guimarães explica que: 

 

Como observou o cineasta Eisenstein, o vermelho, cor favorita de Marx e 

Zola, com eterna e histórica oposição ao branco, representa a divisão 

parlamentar entre “esquerda” e “direita” [...] Pelos contra-revolucionários, o 

vermelho recebe a conotação de perigo, uma ideia muito difundida para 

combater as manifestações e reivindicações populares quando orientadas por 

grupos políticos: o perigo do comunismo. [...] No Brasil, o vermelho é a cor 

do Partido dos Trabalhadores (PT); do Movimento dos Trabalhadores Sem-

Terra (MST); do Part ido Comunista Brasileiro (PCB); do Part ido Comunista 

do Brasil (PC do B); a cor que, pelo lenço no pescoço, identifica os militares 

do Partido Democrático Trabalhista (PDT); e a cor da Central Única dos 

Trabalhadores (CUT). (2000, p.121)    

 

O Vermelho, como já foi dito, é a cor da paixão e simboliza o orgulho, a 

violência, a agressividade e o poder. Já na esfera simbólica essa cor ganhou destaque 

durante a Revolução Francesa, pois compunha uma das cores da tríade do movimento 

revolucionário e representava a fraternidade entre o povo francês. Com isso, o vermelho 

que antes representava a aristocracia criou laços com a democracia popular. Como 

herança dessa ruptura, o comunismo tomou essa cor, a qual está vinculada até hoje. No 

bicentenário da revolução, em 1994, em um momento em que a Europa comemorava 

                                                 
42 São Jorge é o santo patrono da Inglaterra, Portugal, Geórg ia, Catalunha, Lituânia, da cidade de 

Moscovo e, extra-oficialmente, da cidade do Rio de Janeiro, além de ser padroeiro dos escoteiros e do S.C 

Corinthians Paulista. No d ia 23 de Abril comemora-se seu martírio. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ge%C3%B3rgia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Catalunha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Litu%C3%A2nia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Moscovo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escotismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sport_Club_Corinthians_Paulista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sport_Club_Corinthians_Paulista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sport_Club_Corinthians_Paulista
http://pt.wikipedia.org/wiki/23_de_Abril
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sua unificação conhecida como União Européia43, o cineasta polonês radicado na 

França, Krzysztof Kieslowski, produziu a trilogia das cores. O projeto consiste nos 

filmes A Liberdade é Azul, A Igualdade é Branca e por último A Fraternidade é 

Vermelha, obra da qual a fotografia será analisada. A seguir a metodologia vai 

esclarecer, de forma mais clara, a maneira como o estudo dos fotogramas será 

conduzido. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 É uma união supranacional económica e polít ica de 27 Estados -membros, estabelecida após a 

assinatura do Tratado de Maastricht, em 7 de Fevereiro de 1992, pelos doze primeiros países da antiga 

CEE, uma das três Comunidades Europeias . 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Maastricht
http://pt.wikipedia.org/wiki/7_de_Fevereiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1992
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidades_Europeias
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CAPÍTULO IV 

A CONSTRUÇÃO DO MÉTODO DE ANÁLISE 

 

 

O tópico a seguir esclarece a metodologia norteadora da análise da monografia. 

Esta etapa está dividida em dois segmentos, o primeiro elucida em que consiste o 

método da pesquisa, já o segundo mostra como ele é aplicado. Assim, este tópico dá 

subsídios para compreender o capítulo cinco, no qual é apresentada a análise. 

 

 4.1 METODOLOGIA 
 

Um projeto de caráter científico permite a escolha de inúmeras metodologias, ao 

mesmo tempo em que condiciona a pesquisa a critérios de validação, os quais não são 

arbitrários, pois devem ser apropriados ao problema da pesquisa. Dessa forma, o 

objetivo do presente trabalho foi fazer uma leitura analítica dos fotogramas do filme A 

Fraternidade é Vermelha, a fim de obter pistas para decodificar o significado da cor 

vermelha na obra. Portanto, a metodologia utilizada foi a análise filmica, técnica que 

consiste em entender o registro preceptivo da produção cinematográfica.  

O método incide em decompor a obra cinematográfica nos seus componentes 

constitutivos. Isso é necessário porque caso os materiais fílmicos, tais como fotografia, 

cenário, figurino e som, entre outros, não forem destacados, a percepção do analista fica 

comprometida, à medida que o filme está tomado pela totalidade. Dessa desconstrução, 

obtêm-se um sistema de elementos distintos da própria produção cinematográfica e os 

componentes do filme passam a existir por si só. Vonoye explica que: 

                                              
Analisar um filme ou um fragmento é, antes de mais nada, no sentido 

científico do texto, assim como se analisa, por exemplo, a composição 

química da água, decompô-lo em seus elementos constitutivos. É despedaçar, 

descosturar, desunir, extrair, separar, destacar e denominar materiais que não 

se percebem isoladamente “a olho nu”, uma vez que o filme é tomado pela 

totalidade. Parte-se, portanto, do texto fílmico para “desconstruí-lo” e obter 

um conjunto de elementos distintos do próprio filme. Através dessa etapa, o 

analista adquire um certo d istanciamento do filme. Essa desconstrução pode 

naturalmente ser mais ou menos aprofundada, mais ou menos seletiva, 

segundo dos desígnios da análise. (1994, p. 15) 

                     

É importante observar que a análise fílmica exige o estabelecimento de elos 

entre os elementos isolados, para a compreensão da forma como eles estão associados 

para daí surgir a significação da obra. Essa conexão é assumida pelo analista, que deve 

respeitar o princípio da legitimação, ou seja, não pode reconstruir um novo filme. De 

acordo com Vanoye (1994, p. 15), “o filme é, portanto, o ponto de partida e o ponto de 
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chegada da análise”. Em síntese o autor explica que a desconstrução fílmica equivale a 

sua descrição, já a reconstrução corresponde à interpretação do analista. Segundo 

Vonoye: 

 
Uma segunda fase consiste, em seguida, em estabelecer entre esses elementos 

isolados, em compreender como eles se associam e se tornam cúmplices para 

fazer surgir um todo significante: reconstruir o filme ou fragmento. É 

evidente que esta reconstrução não apresenta qualquer ponto em comum com 

a realização concreta do filme. É uma “criação” totalmente assumida pelo 

analista, é uma espécie de ficção. Enquanto a realização continua sendo uma 

realidade. O analista traz algo ao filme; por sua atividade, à sua maneira, faz 

com que o filme exista. (1994, p. 15) 

 

Vanoye traça um paralelo entre a função do analista e a do espectador normal 

frente a um filme. A medida que o primeiro examina à obra tecnicamente a espreita de 

indícios, o segundo a percebe sem desígnio particular, pois está submetido ao filme, 

deixa-se guiar por ele, enquanto o analista submete a produção aos seus instrumentos de 

análise. O autor complementa que: 

Conhecemos o poder hipnótico da imagem, quer esteja impressa na tela da 

sala escura, quer seja televisual. Sabemos com que facilidade somos capazes 

de abolir a distância entre nós e a tela para entrar e até engolfarmo-nos no 

mundo ficcional do filme. A analogia, muito relativa, mas nem por isso 

menos poderosa, entre a imagem fílmica e o mundo reforça essa proximidade 

que não facilita a reflexão „científica‟ e a produção de um discurso sobre o 

filme. [...]Precisemos, contudo, a posição do „espectador - analista‟, que se 

tem o costume, com razão, de opor ao espectador „normal‟. De fato, se é, 

também ele, um „espectador desejante‟, seu desejo (consciente), é antes de 

mais nada, „compreender‟ o  filme ou o fragmento escolhido a fim de estar em 

condições de elaborar um d iscurso a esse respeito. Analista e espectador 

„normal‟ não receberiam, portanto, o filme da mesma maneira, pois o 

primeiro busca precisamente distinguir-se de forma radical do segundo, não 

se deixar dominar como o últ imo pelo filme (1994, p. 18) 

 

Contudo, o autor também propõe ao analista instalar-se diante do filme, em 

alguns momentos, sem tentar fazer um esforço intelectual em particular. Para Vonoye 

(1994, p. 19), “tudo acontece, portanto, como se a relação entre o analista e o filme 

devesse ser necessariamente uma relação de força, de luta”. Mas nos momentos em que 

o pesquisador se despe desse processo é garantido a possibilidade de se surpreender 

agradavelmente e acolher elementos novos que se situam fora de suas projeções e 

preocupações particulares.  O autor complementa “o analista diz coisas sobre o filme, o 

filme também diz coisas. Podem se estabelecidos um diálogo, uma respiração, que 

evitam a saturação, a estagnação.”  

Além de desconstruir e reconstruir um filme em seus elementos constitutivos, a 

análise fílmica também exige situar a obra numa conjuntura histórica. E como o cinema 
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pode ser considerado manifestação artística, os filmes seguem tendências e inscrevem-

se em escolas estéticas. Essa técnica metodologia determina então que sejam 

identificadas as correntes artísticas as quais a obra analisada está inserida.  

Essa classificação é necessária porque uma produção cinematográfica jamais é 

isolada, pois participa de um movimento ou vincula-se a uma tradição. A análise fílmica 

ainda consiste em descobrir as figuras de conteúdo ou de expressão que permitem 

definir o papel e o lugar da obra nesse movimento ou nessa tradição. Segundo Vanoye: 

 
Analisar um filme é também situá-lo num contexto, numa história. E, se 

considerarmos o cinema como arte, é situar o filme em uma história das 

formas fílmicas. Assim como os romances, as obras pictóricas ou musicais, 

os filmes inscrevem-se em correntes, em tendências e até em „escolas‟ 

estéticas, ou nelas inspiram-se a posteriori. (1994. p. 23) 

 
Sendo assim, percebe-se que segundo Vanoye (1994), descrever um filme é 

também uma forma de desconstruí- lo. A partir daí o analista já pode dar início ao 

processo de interpretação do material isolado, essa leitura é feita em duas esferas de 

ordem semântica e crítica, elas diferenciam o espectador normal do analista. A primeira 

compreende os processos aos quais é dado sentido ao material observado. Já a análise 

crítica remete ao trabalho do analista, que estuda o filme a partir de um plano de sua 

organização. 

As reflexões acerca da interpretação na análise fílmica são prolongadas a 

propósito do eixo sócio-histórico de uma obra cinematográfica, pois qualquer filme 

oferece um conjunto de representações que remetem direta ou indire tamente à sociedade 

real a qual ele se inscreve. Portanto, entende-se que a análise de um filme consiste 

também em enquadrá- lo num contexto histórico, pois ele não é um produto isolado de 

outros setores da cultura. De acordo com Vonoye: 

 

Um filme é um produto cultural inscrito em um determinado contexto sócio-

histórico. Embora o cinema usufrua de relativa autonomia como arte (com 

relação a outros produtos culturais como a televisão ou a imprensa), os filme 

não poderiam ser isolados dos outros setores de atividade da sociedade que o 

produz (quer se trate da economia, quer da política, das ciências e das 

técnicas, que, é claro, das outras artes) (1994, p. 54) 

                  

Para Vanoye (1994, p 56), o analista deve levar em consideração durante o 

projeto, que numa produção cinematográfica “a sociedade não é propriamente 

mostrada, é encenada.”. Ou seja, um filme opera escolhas e as decupa no real e no 

imaginário, além de construir um mundo possível que mantém relações complexas com 

o mundo real. E assim, como apresenta a realidade, mostra também sua recusa, 
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ocultando verdades e certos defeitos, além de idealizar e amplificar algumas virtudes, ou 

seja, propõe um contramundo. Desse modo, o autor preconiza o retorno ao filme, à 

materialidade de seu discurso e seus parâmetros representativos.  

Antes de seguir para a aplicação da metodologia, é necessário tratar sobre a 

questão do estudo dos signos e de que forma ele é introduzido no trabalho. Como já foi 

esclarecido no capítulo três, a fotografia e a cor, objetos de estudo do presente trabalho, 

inscrevem - se como ícone e símbolo, respectivamente, de acordo com o estudos da 

semiótica.  Martin (2007) propõe uma classificação dos símbolos que servirá para 

nortear a análise dos fotogramas selecionados. Para Martin: 

 
Há símbolo  propriamente d ito quando a significação não surge do choque de 

duas imagens, mas reside na imagem enquanto tal; ocorre em planos ou 

cenas pertencentes sempre a ação em que se acham investidos, além de sua 

significação direta, de um valor maior e mais profundo.  (2007, p. 97-98) 

 
Então nesse sentido, os fotogramas podem ser analisados a partir de sua 

composição simbólica, que de acordo com Martin (2007, p.98) refere-se ao estudo da 

imagem na qual o diretor reúne fragmentos da realidade e delas faz surgir “uma 

significação maior e mais profunda”.  A partir dessa compreensão, o autor distingue a 

imagem fílmica em seis tipos. Os fragmentos podem ser o do personagem diante de um 

cenário¹, nesse caso o espaço cênico interage com o ator para criar significados. Por 

exemplo, um intérprete posto em uma igreja, diante da imagem de um santo onde é 

criado a ilusão de que sua cabeça está envolvida por uma auréola. Aí, todo o cenário 

trabalha para gerar algum sentido. A composição simbólica da imagem também pode 

ser a do personagem com o objeto². Nesse, o enquadramento promove a relação do ator 

com apenas uma peça cenográfica para gerar significados. Há ainda a denominada duas 

ações simultâneas³, essa serve para contrapor o sentimento de dois ou mais personagens.  

Já a ação visual combinada com um elemento sonoro4, como o nome sugere, 

reúne imagem com som a fim de projetar sentidos. Martin (2007, p 99) cita como 

exemplo uma cena do filme O Grande Consolador44 onde “a dor de um prisioneiro que 

perdeu seu melhor amigo é sugerida pelo ranger da carroça que ele empurra e onde se 

encontra o cadáver”.  Existe ainda a inscrição sublinhando o sentido de uma ação ou 

situação5. Ela combina na cena frases de efeito gravadas em placas, muros ou cartazes 

com a intenção de fazer o espectador imaginar de que forma ela está inserida no 

                                                 
44 O Grande Consolador é um filme soviético produzido na década de 1930, pelo cineasta russo Lev 

Vlad imirovitch Kulechov.  
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contexto da unidade de ação. Por fim, existe a inclusão de um elemento exterior à ação6, 

nesse caso o autor exemplifica com a cena do filme Quando Fala o Coração45 onde em 

primeiro plano a protagonista recebe um beijo e, em sobreposição, uma porta se abre 

sugerindo a libertação da personagem de sua frigidez.  

Além da composição simbólica da imagem, o estudo da significação da 

fotografia no cinema também pode ser de conteúdo latente ou implícito da imagem. 

Segundo Martin (2007, p. 100) a modalidade consiste numa imagem que participa da 

ação e aparenta não conter outras implicações, “mas cujo conteúdo acaba adquirindo, de 

uma forma mais ou menos clara e para além de sua significação imediata, um sentido 

mais geral”. O autor a distingue em três categorias, a primeira é a dos símbolos 

plásticosA, que tratam de planos nos quais o movimento de um objeto ou um gesto 

evoca uma realidade de outra ordem. Ou seja, são imagens que fazem contraponto 

plástico, como em uma cena de briga onde existe violência de forma evidente um objeto 

cai lentamente ao chão espatifando-se. 

Os símbolos dramáticosB desempenham papel direto na ação, pois fornecem ao 

público elementos úteis para a compreensão do enredo. Um candelabro que se apaga, 

por exemplo, significa a morte de um personagem. A esse segue o símbolo ideológicoC, 

o qual serve para indicar ideias que ultrapassam os limites da história. Martin (2007, p 

104) cita o exemplo do filme L’espoir46 onde “uma formiga que passeia sobre a mira de 

uma metralhadora parece simbolizar a inocência da vida natural confrontada ao 

monstruoso mecanismo de guerra”.  É dessa forma que o autor elucida a compreensão 

do significado na imagem cinematográfica.  

 

4.2  APLICAÇÃO DA METODOLOGIA 

 

O processo de análise do filme inicia com sua contextualização sócio-histórica e 

explica de que forma ele está inserido na cultura do país onde foi produzido. Como já 

foi explicado, esse passo é importante, pois permite ao pesquisador conhecer as figuras 

de conteúdo ou de expressão, que definem o papel e o lugar da obra em movimentos ou 

tendências cinematográficas. A isso seguiram dados técnicos do filme, tais como ano de 

                                                 
45 Quando Fala o Coração é um filme americano produzido em 1945 pelo diretor e roteirista Alfred 

Hitchcock. 
46 L‟espoir é um filme francês produzido em 1945 e dirig ido por Andre Malraux.  
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produção e nomes dos personagens, além disso, explicou-se também de que forma ele 

encaixa-se na trilogia.  

O fundamento da análise fílmica é a desconstrução da obra cinematográfica em 

seus elementos constitutivos, neste caso, foram recortadas três fotografias do filme. A 

desconstrução da película oferece destaque às características do fotograma, uma vez que 

o elemento não se perde na totalidade do filme. Assim, foram isoladas fotografias de 

três momentos da obra. Como a proposta do trabalho é analisar o significado da cor 

vermelha, selecionou-se fotogramas das circunstâncias onde há a explosão da referida 

coloração, ou seja,  extraiu-se as fotos em que o vermelho ganhou mais destaque.  

O enredo do filme gira em torno das batalhas pessoais de dois personagens, a 

modelo Valentine, interpretada pela atriz francesa Irène Jacob, e um juiz aposentado 

ator francês, Jean-Louis Trintignant. Por isso, foram captados momentos da explosão do 

vermelho quando eles contracenam juntos, mas também deles sozinhos.  

O primeiro momento destacado se dá logo no início do filme, aos quatro minutos 

e cinqüenta e nove segundos. Nesse fotograma a modelo Valentine faz um trabalho 

publicitário. Na cena, a atriz está à frente de um tecido vermelho, que domina todo o 

fundo da tela, e veste uma blusa da mesma cor.  

A segunda fotografia está disposta da metade para o fim do filme, à uma hora dezesseis 

minutos e treze segundos de seu início. É o momento em que o vermelho é proeminente 

nas cenas do personagem de Trintignant. Refere-se à cena da última conversa entre os 

personagens principais. Circunstância a qual o magistrado encontra-se no anfiteatro 

sozinho, rodeado pelo vermelho disposto nas cortinas e poltronas do local.  

Por último, foi destacado o fotograma da ocasião na qual Valentine e Joseph 

Kern selam uma amizade. Eles estão cercados pela cor vermelha, posta nas poltronas e 

paredes de um anfiteatro. O fotograma está inserido na hora em que o filme chega à 

uma hora, dezoito minutos e onze segundos.  

Depois de desconstruído inicia a etapa de descrição dos fotogramas, na qual se 

faz a interpretação do material isolado. Essa leitura será de ordem semântica, pois o 

filme foi estudado a partir de um plano de organização. A estrutura segue a lógica dos 

capítulos dois e três da monografia, os quais tratam sobre a composição da fotografia no 

cinema e aspectos da cor, como natureza e significação, respectivamente. Dessa forma, 

a análise inicia com uma descrição do fotograma e explica como ele está formatado, 

assim como elucida o papel da cor vermelha na composição da fotografia.  
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Por isso, no capítulo dois, o trabalho trata a cerca de reflexões que buscam 

entender as relações de fotografia e cinema, fazendo um resgate histórico com a 

intenção de apresentar os elementos técnicos componentes dos fotogramas.  E o capítulo 

três insere a cor na esfera da comunicação e significação para entender co mo o 

fenômeno cromático se classifica como signo. Essa questão merece atenção, pois o 

trabalho vai analisar o significado da cor vermelha na fotografia do filme. Ou seja, a 

monografia estuda um símbolo (a cor) inscrito num ícone (a fotografia, ou fotograma). 

Como já foi dito no tópico anterior deste capítulo a cor será analisada segundo os 

conceitos de símbolo delimitados por Martin (2007). Sendo assim, esse é o método que 

norteia análise da monografia que segue.  
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CAPÍTULO V 

 DECODIFICANDO A SIGNIFICAÇÃO DA COR VERMELHA NA 

FOTOGRAFIA DE KIESLOWSKI – UM PROCESSO DE COMUNICAÇÃO 

 

 

O capítulo que segue apresenta a análise dos fotogramas selecionados.  No 

entanto, para contextualizar o trabalho, é feita uma exposição da história dos três filmes. 

Além disso, é apresentada uma introdução à trilogia, com a sinopse de cada um deles.  A 

Fraternidade é Vermelha é descrita com maior riqueza de detalhes, pois é objeto de 

estudo da monografia. Logo após, segue a análise dos fotogramas. 

 

5.1  A CRIAÇÃO DA TRILOGIA 
 

 A Fraternidade é Vermelha integra a trilogia das cores, uma série de filmes 

produzidos na França, nos anos 90.  O projeto foi concebido para celebrar dois 

momentos marcantes da história política e social não só da França, mas de toda a 

Europa, o bicentenário da Revolução Francesa47 e a criação da União Européia48. A 

série é produzida e dirigida pelo cineasta polonês Krzysztof Kieslowski, formado pela 

Escola de Teatro e Cinema de Lodz, na Polônia, por onde também passou seu 

conterrâneo Roman Polanski49. 

Kieslowski iniciou a carreira na Polônia dirigindo documentários, seu primeiro 

filme de ficção foi A Cicatriz50. Suas principais obras são caracterizadas pelo pouco 

diálogo e abuso da utilização da cor. Mesmo com uma trajetória cinematográfica 

relativamente longa em seu país de origem, o trabalho do cineasta recebeu maior 

                                                 
47 A Revolução francesa teve seu início em 1789 e durou 10 anos, até 1799. Foi uma conflagração 

política onde foi destituído o absolutismo e consolidado a hegemonia da burguesia. Na época, a França 

passava por muitas dificuldades, pois havia perdido colônias e mercados para a Inglaterra, a indústria era 

pouco lucrativa, a agricultura estava em crise e os cofres franceses vazios. A revolução foi divid ida em 

três fases: Queda da Bastilha, que era o marco do poder absolutista; Ascensão dos jacobinos ao poder, 

onde foi executado Luis XVI e estabelecido o regime do terro r; a criação do Diretório, onde o poder 

executivo foi entregue a uma junta de cinco membros, que perseguiam e dizimavam qualquer movimento 

revolucionário. Após enfrentar uma reação monárquica, recorreram a um jovem general chamado 
Napoleão Bonaparte, que assumiu o poder na França, colocando fim à revolução. 

48
 A União Européia (UE) reúne de forma polít ica e econômica 27 países do continente europeu. Foi 

estabelecida em 7 de fevereiro de 1992, através da assinatura do Tratado de Maastrich, pelos doze 

primeiro membros da Comunidade Econômica Européia (CEE)  
49

 Roman Polanski é cineasta, produtor e roteirista franco-polonês. 
50

 A Cicatriz, um dos primeiros filmes do cineasta polonês Krzysztof Kieslowski, foi censurado na 

Polônia. A história trata sobre sociedade corrompida, em que os avanços sociais são pautados pelos mais 

diversos interesses políticos. Na obra, Kieslowski realizou o tipo de crítica tanto aos governos de 

esquerda quanto de direita.  
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projeção na França através de A Dupla Vida de Veronique51. Depois desse, seguiu a 

trilogia das cores, sucesso de público e de crítica que o consagrou como diretor e 

roteirista.  

O projeto faz uma homenagem à França e o título das obras é resultado da união 

dos ideais da Revolução Francesa (Liberdade, Igualdade e Fraternidade) e as cores da 

bandeira da França (Azul, Branco e Vermelho). Assim nasceram A Liberdade é Azul 

(1993), A Igualdade é Branca (1994) e A Fraternidade é Vermelha (1994). Considerado 

pela crítica especializada como um dos momentos mais poéticos do cinema na década 

de 90, os personagens têm suas vidas transformadas por efeito do acaso e vivem 

conflitos correlacionados com os temas e lemas de cada cor. As histórias coexistem 

num mesmo espaço, mas não se relacionam diretamente.  

 

5.2  INTRODUÇÃO À SÉRIE 

 

Em A Liberdade é Azul, o ponto de partida é um acidente de automóvel onde 

Julie, interpretada pela atriz Juliette Binoche, perde o marido e a filha. Após a tragédia, 

ela decide então renunciar a própria vida numa tentativa fracassada de suicídio. Mais 

tarde, para libertar-se do sofrimento pela perda da família, a protagonista decide livrar-

se de tudo que lhe prende ao passado, vendendo seus bens materiais, inclusive a casa 

onde mora, para assim apagar as lembranças do passado.  

Mas, como em toda a trilogia, o acaso muda a vida da personagem. Julie então 

se envolve com a obra inacabada de seu marido, um músico de fama internacional, ao 

qual foi encomendada a composição de uma música pela unificação da Europa. Julie 

tenta finalizar a obra e durante o processo descobre detalhes da vida de seu marido que 

desconhecia e se envolve com outro homem, um amigo do casal. Segundo Schneider: 

 
Além de ter uma trilha sonora de primeira e fotografia evocativa, A  

Liberdade... se beneficia do olhar aguçado de Kieslowski e de sua apreciação 

sobre emoções fugazes, ações enigmáticas e detalhes mínimos que compõem 

a natureza humana. Graças ao seu roteiro perspicaz e ao controle cuidadoso 

que exerce sobre a história, Kieslowski cria um filme cuja riqueza e 

honestidade, oferecem um o lhar sobre o funcionamento enigmático da alma. 

Ele preenche cada quadro de seu filme com significado, acentuado 

brilhantemente pelo desempenho forte e corajoso de Binoche, que entrega 

                                                 
51

 A Dupla Vida de Veronique foi a primeira produção de Kieslowski na França. O filme, lançado em 

1991, conta a história de Veronika e Veronique duas musicistas que tem suas vidas transformadas por um 

acidente.  
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tiques sutis e outros matizes físicos para retratar um espírito partido que aos 

poucos se recupera. (2008, p. 823) 

 

 
O segundo filme da série, A Igualdade é Branca tem como protagonista um 

homem.  O enredo apresenta a história de Carol, interpretado por Zbiniew 

Zamachowski, um polonês que não fala francês e é apaixonado por sua esposa 

Dominique, da atriz Julie Delpy. Ele é surpreendido por um pedido de divórcio e 

forçado judicialmente a aceitá- lo. Dessa forma, Carol volta à Polônia onde planeja uma 

vingança contra sua ex-mulher.  Em sua terra natal se torna um empresário bem 

sucedido, totalmente por acaso, e isso lhe permite tramar uma retaliação para 

Dominique. 

O filme que encerra a trilogia e objeto de estudo da pesquisa, conta a história de 

Valentine, interpretada pela francesa Irene Jacob. Ela é modelo, estudante, embora o 

filme nunca faça referência ao curso dela, e tem um namorado onipresente. Como a vida 

dos outros protagonistas, a sua é transformada pelo efeito do acaso quando atropela a 

cadela de um juiz aposentado (o nome do personagem não é citado no filme). Ele tem o 

estranho hábito de ouvir conversas telefônicas de seus vizinhos através de escutas. 

Dessa forma, Valentine entra em contato com o mundo do voyeurismo52 e fica dividida 

entre denunciar o sujeito ou deixá- lo agir livremente. Paralelo a isso é apresentada a 

história de um jovem advogado que tenta a sorte no amor.  

Portanto, nos três filmes os protagonistas têm suas vidas transformadas pelo 

acaso e a partir daí surgem os conflitos. Julie, da Fraternidade é Azul, acredita estar se 

libertando ao deixar de lado sua vida antes do acidente, mas ao tentar finalizar a canção 

inacabada, encomendada pelo parlamento europeu ao seu marido, torna-se refém dela. 

Já Carol, em A Igualdade é Branca, deseja a igualdade na vingança contra sua esposa e 

num tom de comédia aprende que estar vivo não é fácil. Enquanto Valentine vê todos 

seus valores morais decaírem quando invade o mundo do juiz aposentado.  

Desde a criação da trilogia críticos e cinéfilos fazem muitas perguntas a cerca 

das significações sugeridas pelos filmes. Algumas delas são: A liberdade é conquistada 

a partir da tragédia? A Igualdade se traduz na comédia? A fraternidade realmente 

existe? . Esses são apenas alguns questionamentos gerados pela obra. Para dar luz a 

                                                 

52 O voyerismo é, teoricamente, a prática de obter-se prazer sexual através da observação de outras 

pessoas e é denominada voyeur. Contudo, no filme o personagem do juiz não tem conotação sexual.  
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algumas perguntas, a presente monografia vai analisar o significado da cor vermelha do 

filme que encerra a trilogia. Mas antes disso será apresentada uma descrição mais 

detalhada sobre A Fraternidade é Vermelha.  

 

5.2.1  A Fraternidade é Vermelha 

 

O vermelho traz a terceira cor da bandeira francesa e representa a fraternidade, 

muito embora, segundo Schneider (2008, p 827), “o último filme da „trilogia das cores‟ 

de Kieslowski mais uma vez seja apenas vagamente conectado a esse tema”.  Para o 

autor, a obra tange a fraternidade por meio “dos laços por vezes tênues e outras vezes 

impossíveis de se compreender que ligam toda a humanidade”. A obra é o capítulo final 

que parcela seus detalhes com paciência e elipses53, retirando seu poder das 

maquinações da trama misteriosa que unem a modelo de bom coração, Valentine, de 

Irène Jacob, e o juiz aposentado, interpretado por Jean-Louis Trintignat.  

A cineasta e doutora em comunicação pela Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ), Andrea França de Martins, que defendeu sua dissertação de mestrado 

intitulada: Três proposições para uma imagem: a trilogia de Kieslowski, trata sobre a 

forma como o filme está apresentado. Segundo Andrea, a película é construída em 

linguagem paralela, pois mostra de um lado a história de Auguste, personagem de Jean-

Pierre Lorit, um jovem advogado que tenta a sorte no amor e é vizinho de Valentine.  Já 

outra parte, mostra ao público a vida do magistrado aposentado, ele intercepta conversas 

telefônicas de seus vizinhos.  Esses dois mundos nunca se encontram, mas estão ligados 

através da modelo, personagem que circula entre as duas esferas.  

A cineasta descreve o personagem de Trintignat como um homem de vida vazia 

e presa a uma concha de ódio contra si mesmo. Ele é um homem amargurado por ter 

vivido uma grande desilusão amorosa em sua juventude. Já Valentine é uma mulher 

muito correta em relação as suas decisões e crenças.  O encontro entre esses dois ocorre 

em função do acaso, depois de a modelo atropelar a cadela Rita, da raça pastor alemão. 

Após medicar o animal de estimação, ela o leva até o endereço indicado na coleira e lá 

encontra o personagem de Trintignat.  

                                                 
53

 Fala-se em elipse cada vez que uma narrativa omite certos acontecimentos pertencentes à história 

contada, “saltando” assim de um acontecimento a outro, exigindo  do espectador que ele preencha 

mentalmente o intervalo entre os dois e restitua os elos que faltam.  
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O embate com o magistrado coloca em cheque todos os valores de Valentine, ela 

põe em perspectiva todas suas crenças. Para a doutora em comunicação, o personagem 

de Trintignat reflete o olhar de Kieslowski sobre o mundo, ou seja, alguém que percebe 

o mundo de forma fria. No decorrer da história, a modelo e o juiz aproximam-se, 

ensaiam uma relação de amizade e passam a dividir seus segredos. De acordo com 

Andrea, a complexidade do filme surge, em termos de proposta de linguagem, a  partir 

disso, quando o espectador percebe que os acontecimentos da história do juiz aparecem 

da mesma forma na vida de Auguste. Para a estudiosa, surge então o paradoxo do filme: 

Seria a vida do juiz aposentado, o futuro do jovem advogado? 

De acordo com Andrea, referente a composição de imagem, A Fraternidade é 

Vermelha é o filme de Kieslowski com mais profundidade de campo. Isso serve, 

justamente para mostrar que os dois mundos, o do personagem de Trintignat e de 

Auguste, podem se encontrar no mesmo espaço diegético, contudo são esferas 

impossíveis de estarem juntas.  Isso é mostrado nos momentos em que Valentine e o 

jovem advogado se cruzam rapidamente pela vizinhança, pois enquanto ela conhece a 

história do juiz não pode estabelecer uma relação com o jovem advogado. Segundo a 

cineasta isso ocorre porque Valentine e Auguste só poderão se conhecer quando o juiz 

sair da vida da modelo para ela viver plenamente e mudar o futuro de Auguste.  

A possibilidade desse encontro surge após Valentine preparar-se para uma 

viagem de visita à sua mãe na Grã-Bretanha. Como tem medo de avião, ela aceita a 

sugestão do juiz aposentado e resolve atravessar o Canal da Mancha 54 de balsa e quem 

embarca nessa viagem também é Auguste. Aí, novamente o acaso muda o rumo da vida 

dos personagens, quando um naufrágio possibilita a aproximação entre o jovem 

advogado e a modelo. O público vê o acidente pela tela da televisão do magistrado 

aposentado, quando de repente a câmera do televisor vira a do filme.  

Então o espectador ouve a narração da tragédia feita pelo repórter, aliada às 

imagens do acidente e de corpos sendo recolhidos. Depois é informado que há sete 

sobreviventes, vindos de vários lugares da Europa, como Inglaterra, França, Suíça e 

Polônia, a grande maioria personagens dos outros filmes que compõem a trilogia, entre 

eles Valentine e Auguste. De acordo com a doutora em comunicação, Kieslowski quis 

mapear a idéia da União Européia, através desses náufragos. Andrea deixa claro que, 

além disso, o acidente promove a aproximação entre a modelo e o jovem advogado, 

                                                 
54

 O Canal da Mancha é um trecho de mar que parte do Oceâno Atlântico e que separa a ilha da Grã -

Bretanha do norte da França e une o Mar do Norte ao Atlântico. 
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assim como a possibilidade de um arranjo amoroso. Para a estudiosa, está claro que 

muito provavelmente uma nova história irá começar.  

No lançamento de A Fraternidade é Vermelha em Cannes, Kieslowski falou 

acerca de suas intenções com essa produção especificamente. Ele disse que o filme 

segue a ideia clássica da dramaturgia, pois faz o espectador pensar de forma 

retrospectiva e fazer associações entre as cenas sem, no entanto, notar. Algumas 

locações servem para o desenrolar de várias cenas, elas são registradas com a câmera na 

mesma posição para que os planos e quadros fiquem idênticos. Segundo Kieslowski isso 

permite ao público acumular sinais para decifrar os significados da obra. Assim, quem 

assiste A Fraternidade é Vermelha registra sinais que acumulados ajudam a 

compreender a história. A trilogia das cores é o último trabalho de Kieslowski, que 

morreu em maio de 1996 de infarto fulminante, na cidade de Varsóvia, capital da 

Polônia.  

 Em A Fraternidade é Vermelha, a direção de fotografia é assinada por Piotr 

Sobocinski. Ele era polonês, morreu aos 43 anos em março de 2001. Seus trabalhos 

mais notáveis são As Filhas de Marvin (1996) e Olhar de Anjo (2001). Na sequência, 

inicia a análise dos três fotogramas selecionados.  
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5.3  O SIGNIFICADO DA COR VERMELHA NA FOTOGRAFIA DO FILME A 

FRATERNIDADE É VERMELHA 

 

“Amar e se comunicar se tornou quase impossível para os 

homens. Só a fraternidade poderá uni-los...” 

Krzysztof Kieslowski 

 

 

Figura A: Fotograma da cena cinco do filme A Fraternidade é Vermelha. 

 

O fotograma analisado refere-se à figura A (anexo 1), que corresponde à cena 

cinco do filme. Essa unidade de ação dramática se desenrola dos quatro minutos e 

cinquenta sete segundos até os cinco minutos e trinta e dois segundos da película. A 

locação é um estúdio fotográfico onde a modelo Valentine, Irene Jabocb, trabalha em 

uma campanha publicitária. Em um primeiro momento se pensa que a propaganda é 

para uma empresa de goma de mascar, mas não é. E no decorrer da cena não se faz 

referência ao produto a ser anunciado.  

No cenário, a modelo divide espaço personagem com o fotógrafo, interpretado 

pelo ator Samuel Le Bihen, (seu nome não é mencionado no filme), que além de 

fotografá-la, lhe dá instruções e mostra como a modelo deve se posicionar diante da 
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câmera. Ele aparece novamente quase na metade do filme para mostrar os resultados do 

trabalho deles.  

A imagem da figura A foi capturada nos quatro minutos e cinquenta e nove 

segundos iniciais do filme. Nela, Valentine está posicionada no centro da imagem, o 

que a torna o centro das atenções. A modelo está em primeiro plano e exibe seu cabelo 

molhado. Ela faz uma bola com a goma de mascar e, ao fundo, está disposto um tecido 

vermelho esvoaçante.  

Organizado dessa forma, o enquadramento do fotograma joga com a terceira 

dimensão do espaço e utiliza profundidade de campo, como esclarece Martin (2007, p. 

35). O quadro constitui “o primeiro aspecto da participação criadora da câmera no 

registro que faz da realidade exterior para transformá- la em matéria artística”. O 

enquadramento é um processo importante porque a escolha da matéria filmada é a etapa 

elementar do trabalho criador do cinema.  

O plano utilizado na imagem captada é Plano Próximo, também conhecido como 

Primeiro Plano (PP). Rodrigues (2007) explica que a técnica dá maior evidência ao ator 

e serve para mostrar características, intenções e atitudes do personagem. O plano 

consiste em uma imagem entre dois cortes e serve para tornar o produto 

cinematográfico mais atraente. Nesse caso, é possível perceber a compenetração da 

personagem durante a sessão de fotos para a campanha. Bem como o pano em cor 

vermelha no segundo plano, que cria profundidade de campo da cena.  

O plano, como em qualquer outra obra cinematográfica, tem seus contornos 

feitos através da iluminação. Na imagem analisada, a cena transcorre numa tomada 

interna e por isso, o operador dispõe de maior liberdade de criação. Portanto, nenhum 

limite de verossimilhança se opõe a imaginação do diretor de fotografia (MARTIN, 

2007). O fotograma acima não apresenta sombra nem da personagem muito menos de 

outros objetos.  

Portanto, segundo Moura (2001), conclui-se que existe mais de um refletor 

iluminando o cenário. Um faz o ataque, ou seja, atinge de forma direta os objetos 

cênicos, outro faz compensação e ilumina a sombra. A composição da luz na cena se 

traduz numa iluminação dramática. Como elucida Aumont (2004), ela está ligada a 

forma como o espaço cênico se apresenta. O modelo salienta e define o lugar das 

figuras, no caso indica profundidade de campo e destaca Valentine diante do longo 

tecido. 
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Já o exame do cenário permite notar que ele apresenta como objetos 

cenográficos, três grandes refletores, uma máquina fotográfica, um ventilador e um 

amplo tecido. Nesse caso, a locação pode ser classificada como realista, ou seja, não 

tem caráter subjetivo. Para Martin (2007, p.63), “nessa perspectiva, o cenário não tem 

outra implicação além de sua própria materialidade, não significa senão aquilo que é”.  

O autor explica também que o espaço onde ocorre a ação dramática desempenha papel 

de contraponto com a tonalidade moral ou psicológica da ação.  

Para isso, os sets de filmagem estão compostos por elementos, os quais definem 

o espaço cênico. Os objetos dispostos no interior dos cenários dão forma às locações 

através de suas cores, texturas e estilos. Nessa cena do filme, a cor vermelha aparece em 

um grande tecido vermelho esvoaçante e no figurino de Valentine, uma blusa de manga 

comprida. Segundo Martin (2007, p 60) “o vestuário faz parte do arsenal dos meios de 

expressão fílmicos.”. De acordo com o autor o figurino tem vocação para a sétima arte 

porque tudo isso formata a cenografia.  

A imagem de Valentine durante a campanha publicitária é o momento do filme 

onde o vermelho está em maior evidência. A cor está no tecido esvoaçante, posicionado 

em segundo plano, e na blusa da modelo. A classificação dos fenômenos cromáticos 

denomina essa coloração como vermelho sangue. Conforme Villafañe (2000), a cor 

colabora na formação do espaço de representação e pode ser definida como elemento 

morfológico da imagem. Além disso, as propriedades da cor, tais como matiz e croma, 

servem para dar ritmo às cenas.  

Como esclarece Freitas (2007), as cores nos permitem fazer dois tipos de 

associação, elas podem ser de caráter afetivo ou material. No caso do vermelho, existe a 

possibilidade de vinculá- lo ao sol, ao perigo, ou à vulgaridade, se for material. Já que no 

fotograma escolhido há a imagem de uma mulher, de acordo com a autora, faz-se a 

associação afetiva. 

Na natureza cromática, a diferença entre a luz e a cor confere a figura A, 

capacidade de discriminação espacial. Ou seja, a diferença nas propriedades visuais faz 

os objetos e o personagem da cena existirem. Por isso, Valentine, a goma de mascar e o 

pano vermelho ao fundo tornaram-se distinguíveis. 

No que se refere aos conceitos do estudo dos signos, a análise do fotograma 

destacado integra a categoria da composição simbólica da imagem, do tipo personagem 

diante do cenário. Isso porque Valentine interage com o tecido exposto ao vento e com 

chiclete. Segundo Martin (2007), “a força e a eficácia do símbolo serão maiores quanto 
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menos visível ele for de início, quanto menos fabricado e artificial parece. A figura A 

mostra isso. 

Segundo Joly (1996), o fotograma analisado compreende o grupo dos signos 

icônicos, pois consiste em uma imagem e estabelece uma relação de semelhança com 

seu objeto, no que diz respeito ao nível da aparência.  Portanto, o registro fílmico 

representa a atriz e a cenografia por similaridade e estabelece uma relação entre duas 

coisas distintas (o representante e representado). Além disso, ao observar o aspecto 

estético da figura A, é possível perceber a cor vermelha em evidência. O fenômeno 

cromático corporifica a imagem através dos objetos de cena. Logo, não deixa em aberto 

nossas cadeias associativas de semelhanças com quaisquer outras formas existentes. 

Isso tudo define o caráter de iconicidade do fotograma.  

A interpretação sígnica considera também a função da cor no p rocesso de 

comunicação. Guimarães (2000) esclarece que apenas a transmissão do fenômeno 

cromático não o configura como signo. Para isso, a cor deverá ser recebida pela visão, 

atualizada pela percepção e por fim interpretada por sua materialidade. Tudo isso, a 

partir de códigos culturais de cada pessoa, construído por estruturas pré-existentes no 

cérebro humano, entre outros sistemas.  

Portanto, apenas percebe-se a explosão do vermelho na figura A, depois de 

ativados todos os mecanismos citados anteriormente. A partir disso, nota-se as diferença 

de tonalidade entre a blusa de Justine e o tecido ao fundo. Isso dá destaque à silhueta da 

atriz e, ao mesmo tempo, mascara a goma de mascar, que se perde em meio a tanto 

vermelho. Tudo isso na encenação de uma produção publicitária, onde, teoricamente, 

não são as modelos que devem se sobressair, mas sim os produtos anunciados por elas.  

Dentro dos estudos dos signos, a cor se inscreve como símbolo, pois tem uma 

relação de arbitrariedade com seu referente. Isso quer dizer, o vermelho da forma como 

está assinalado no filme dá uma percepção ou associação de ideias a partir de uma 

convenção socialmente aceita. Isso configura o fenômeno cromático como um signo e 

por conseguinte entidade semiótica.  

Ainda referente à cor, fisicamente o vermelho não tem capacidade concêntrica, 

ou seja, oferece uma visão panorâmica da imagem retratada. Além disso, Maia (2003) 

explica que a cor sugere amor físico e paixão carnal. Mas não apenas isso, pois o 

vermelho denota motivação e persistência, dois traços da personagem Valentine que são 

explorados na cena.  
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Como já foi assinalada anteriormente, a falta de uniformidade cromática é um 

aspecto revelador da imagem. A disposição das diferentes tonalidades de vermelho 

coloca Valentine em evidência. E conforme o desejo do diretor dá realce às sensações 

da modelo, dessa forma, é possível captar suas emoções. Tudo isso, resultado da 

conjugação do trabalho dos elementos fílmicos analisados tais como: quadro, plano, 

cenário, iluminação e cor.  

De forma geral, numa perspectiva semiológica a imagem traz uma referência 

dicotômica entre a cor e fotografia. Esses elementos trabalham juntos para dar forma ao 

fotograma, mas tem significados distintos. O primeiro refere-se ao estado da 

personagem e permite ao público fazer associações de caráter afetivo. A fotografia, por 

sua vez, cria uma relação de similaridade entre representado (atriz e cenografia) e seu 

representante (a fotografia como signo icônico).  

Tais considerações são feitas a partir da leitura da imagem. Assim, entende-se 

que na figura A predomina o aspecto simbólico, pois a cor vermelha prepondera na 

imagem. O fotograma tem caráter abstrato e incorpora as diferentes nuances da cor 

vermelha. A união desses elementos formata a fotografia a introduz no processo de 

comunicação como signo icônico.   

 

Figura B: Fotograma da cena 76 do filme A Fraternidade é Vermelha 
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A imagem destacada corresponde à figura B (anexo 2), inserida na cena 76 de A 

Fraternidade é Vermelha. A encenação transcorre a partir de uma hora, quinze minutos 

e cinquenta e três segundos do início do filme e segue por quatro minutos e quinze 

segundos, quando a fita completa uma hora, dezenove minutos e trinta segundos de 

duração.  

O cenário onde ocorre a ação dramática é um anfiteatro na cidade suíça de 

Genebra, cujo interior é todo vermelho (no filme, o nome do espaço não é referido). No 

local, o juiz aposentado, Jean-Louis Trintignant, encontra-se com a personagem de 

Valentine. Essa não é a última cena dos dois juntos, mas é o início da despedida. A 

presença da cor vermelha é muito forte na locação, ela está nas poltronas, cortinas e 

paredes. 

Na cena, o magistrado vai ao encontro da jovem modelo após ela encerrar um 

desfile. O personagem de Trintignant encontra-se com Valentine um dia antes dela 

embarcar em viagem para a Grã-Bretanha.  Ele ainda fala sobre um sonho que teve com 

a modelo, no qual ela era uma senhora de 50 anos muito feliz e realizada. O fotograma 

correspondente à figura B foi captado à uma hora dezesseis minutos e dezesseis 

segundos do início do filme. É a imagem do juiz a espera de Valentine, ele está em pé 

na posição centro-esquerda da fotografia e acena para a jovem quando esta se prepara 

para ir embora. 

No quadro, o juiz e o espaço cênicos estão moldurados de forma simbólica, pois 

estão isolados do mundo cotidiano por uma fronteira visível (Aumont, 2009). Portanto, 

a técnica define a imagem, assim como o que está fora dela. O plano utilizado no 

fotograma é o Plano Geral Aberto (PGA), que possui um significado psicológico 

preciso e não apenas um papel descritivo (MARTIN, 2007, p 38). Rodrigues (2007) 

complementa e diz que esse plano serve para mostrar cenas localizadas em espaços 

amplos, apresentando de uma só vez o local de ação. No caso do fotograma analisado, o 

personagem do juiz está reduzido a uma silhueta minúscula e reintegrado no mundo.  

Segundo o autor, o PGA dá uma tonalidade psicológica bastante pessimista, à 

medida que o personagem é objetivado e devorado pelos demais elementos 

componentes do cenário. Assim, o fotograma tem ambiência moral negativa e também 

uma dominante dramática de exaltação, lírica ou mesmo épica.  

No que se refere à iluminação, a cena analisada consiste numa tomada interna, o 

que exige mais da iluminação artificial. Segundo Aumont (2003), ela serve para definir 

e modelar os contornos dos objetos e atores em cena, além de criar a impressão de 
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profundidade para produzir uma atmosfera emocional dramática. O fotograma denota o 

jogo de luz e sombra com o refletor posto em posição de ataque, iluminando de forma 

direta o magistrado e objetos cênicos da locação. A estrutura da iluminação da figura B 

apresenta função simbólica, pois materializa os personagens e objetos de cena (Aumont, 

2004, p 177). 

Nesse exemplo, o personagem também está cercado pela cor vermelha, mas a 

composição do cenário é diferente da figura A, pois na segunda fotografia há maior 

profundidade de campo. O juiz aposentado está cercado por poltronas de veludo 

vermelho, acima dele é possível observar um mezanino com beiral também vermelho, 

assim como as paredes da locação. Do lado direito, é possível notar a existência de uma 

porta de acesso ao espaço. Já do lado esquerdo existe um palco com o chão escuro por 

onde Valentine desfilou. A exemplo da imagem da figura A, o cenário do segundo 

fotograma também tem caráter realista. Isso significa que a locação representa apenas 

um anfiteatro. 

É interessante notar o magistrado aposentado envolvido pela cor vermelha num 

momento em que ele parece libertar-se da tristeza que carregou por muitos anos em sua 

vida. Isso porque, segundo Maia (2003) a coloração vermelha estimula a vitalidade e 

transmite energia ao organismo vivo. Portanto, nesse caso existe uma associação 

afetiva, pois a cor vermelha está vinculada à energia e à coragem do personagem.  Ele 

venceu o medo de encarar o mundo e pela primeira vez em anos saiu de casa para 

enfrentar seus fantasmas. 

A compreensão do significado na imagem cinematográfica define a imagem 

examinada como de conteúdo implícito, porque adquire uma significação imediata 

(Martin, 2007, p. 100). Portanto, o fotograma tem símbolo ideológico, o qual ultrapassa 

seus próprios limites. Nele, está representada a solidão do juiz, que não tem destaque 

diante do cenário. 

A análise semiótica da figura B permite notar duas categorias diferentes de 

signo, o ícone e o símbolo. O primeiro é representado pelo fotograma, que tem relação 

direta com seu referente, ou seja, a imagem é o reflexo do ator Jean-Louis Trintignante 

e do teatro onde é rodada a cena. Já o símbolo está disposto no fenômeno cromático 

vermelho, presente na locação. Para Joly (1994), a união desses elementos conduz a 

produção de sentidos intrínsecos à fotografia do filme. Cada um desses sentidos tem 

suas especificidades e algumas leis próprias de organização, ou processo de significação 

particular.  
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Nesse trabalho, portanto, a semiótica busca compreender as relações entre os 

signos. O símbolo representado através da cor vermelha pode sugerir várias 

significações. De acordo com Maia (2003), o fenômeno cromático vermelho denota a 

raiva, ou revolta, assim como o amor. Na figura B é possível identificar a aglutinação de 

todas essas sensações. Pois o juiz tentando se libertar de todo o rancor e mágoas do 

passado acena para Valentine, como se a chamasse para seu mundo. Assim, através da 

modelo, ele vai permitir que um novo sentimento preencha o vazio de sua via, o amor 

fraterno.  

 A partir dessa conclusão, identifica-se um exemplo de binariedade, ou seja, um 

mesmo elemento, no caso a cor vermelha, representando duas coisas opostas: amor e 

ódio. Guimarães (2000) trata sobre as diferentes atribuições de sentido elencadas para 

uma mesma cor. Para o autor, no caso do vermelho, é comum encontrarmos 

significados como violência e paixão, ou guerra e amor convivendo na mesma cor.  

A semiologia configura o fotograma como imagem icônica e no campo artístico 

essa noção vincula-se essencialmente às representações visuais tais como: pintura, 

ilustrações, filmes e fotografias, (BONA, 2007, p 03). O autor esclarece que a imagem 

serve como um núcleo de reflexão filosófica e pode educar, mas também enganar. Ela 

interfere nas atividades psíquicas de ser humano, através de representações mentais 

feitas com a leitura das imagens.  

Isso é aplicado na análise a medida que a formatação do fotograma cria a ilusão 

de que o personagem está exprimido em meio a tanto vermelho. O juiz parece 

compactado pelo cenário, ilusão criada através do trabalho de Kieslowski com o diretor 

de fotografia. Ao mesmo tempo, uma porta com iluminação clara faz referência a saída 

do magistrado de uma vida amargurada e solitária. Nesse contexto, a imagem faz uma 

representação do real e classifica-se como signo.   

Assim, a fotografia e a cor se agrupam e produzem sentidos e configuram-se 

como signos. Ou seja, tornam-se algo que, sobre certo aspecto, representa alguma coisa 

para alguém e dirige-se a alguém, isto é, “cria na mente da pessoa um signo equivalente 

ou talvez um signo mais desenvolvido. Este signo representa alguma coisa, seu objeto, 

coloca-se em lugar desse objeto e „algum espírito o tratará como se fosse aquele outro‟. 

(PLAZA, 1987, p 21). 
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Figura C: Fotograma da cena 76 do filme A Fraternidade é Vermelha 

 

A imagem correspondente a figura C é referente à cena 76, assim como o 

fotograma analisado anteriormente. Por conseguinte, é possível concluir que ela está 

inserida partir de uma hora, quinze minutos e cinquenta e três segundos do início do 

filme e segue por quatro minutos e quinze segundos, quando a película completa uma 

hora, dezenove minutos e trinta segundos de duração.  

Conforme explica a contextualização da análise anterior, a cena está insertada 

nos momentos finais do filme, quando o juiz vai se despedir de Valentine um dia antes 

de a modelo embarcar para a Grã-Bretanha. Ela vê o magistrado no anfiteatro vazio a 

sua espera, esboça uma reação de alegria e vai ao seu encontro. Nesse momento, eles 

selam uma amizade e o personagem de Jean-Louis Trintignant divide mais alguns de 

seus segredos com Valentine.  

O fotograma analisado enquadra os dois personagens. A modelo está sentada 

num palco acima do juiz, que fica acomodado em uma das poltronas do anfiteatro. Eles 

olham para cima em uma direção indicada pelo magistrado. A imagem captada está 

inserida no instante em que o filme chega à uma hora, dezoito minutos e onze segundos. 

O plano utilizado na ocasião é o Plano Geral Fechado (PGF), utilizado para mostrar a 

ação dos atores em relação ao espaço cênico (RODRIGUES, 2007, p. 28).  
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O cenário é o mesmo da figura B, um anfiteatro na cidade de Genebra, na Suíça, 

e tem caráter realista. Na parte centro esquerda, onde está o personagem de Trintignant, 

há várias poltronas vermelhas. Ao lado direito, em que está posicionada Valentine, 

existe um palco e uma porta de saída.   

A composição simbólica do fotograma permite sua classificação como a do 

personagem diante do cenário, pois os atores interagem com o espaço cênico para criar 

significados (MARTIM, 2007, p. 98). É possível perceber, por exemplo, uma luminária 

acesa acima da cabeça do personagem de Trintignant. Ela o envolve como se 

representasse a libertação do juiz de seus fantasmas do passado.  

A exemplo das demais figuras, a terceira imagem coloca os personagens 

envolvidos pelo vermelho, presente na cor das paredes e móveis da locação.  Aí, o 

fenômeno cromático tem uma tonalidade mais escura, resultado do arranjo da 

iluminação. O vermelho presente no fotograma tem caráter de associação afetiva, 

referente à coragem do magistrado em sair de casa, conforme Maia (2003), após ficar 

anos recluso em casa. 

  Ainda sobre iluminação, é possível apontar que o refletor está na posição de 

ataque, ou seja, clarifica diretamente os personagens e a locação, formando sombras. 

Nessa perspectiva, segundo Aumont (2004) a iluminação interfere diretamente na 

maneira como o espaço cênico se apresenta, através da singularizarão de certas zonas de 

imagem.  

O fotograma tem valor como mecanismo de comunicação porque faz uso dos 

signos para transmitir mensagens e informação. Kieslowski, por exemplo, aliou o uso 

do fenômeno cromático com técnicas de registro de imagem para fazer uma 

representação da realidade e construir uma linguagem visual. Portanto, a figura C pode 

ser assinalada como ferramenta de comunicação que possibilita interatividade e 

conectividade com o público do filme. 

O uso da cor na figura C permite ao espectador entender alguns pontos 

importantes da trama. Pois, se nos momentos que antecedem o fotograma analisado, o 

magistrado parece querer deixar para trás a vida de tristeza e solidão, na figura C isso de 

fato ocorre. Os laços entre os personagens se tornam mais fortes e surge uma relação de 

cumplicidade entre eles. Tudo isso num ambiente vermelho, cor que segundo 

Guimarães (2000), representa a guerra, ódio e rancor, mas também a paixão, que no 

caso dos personagens se traduz num amor fraterno.  
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Já que o fotograma analisado configura-se como elemento de comunicação 

visual, segundo Farina (1987), ele exerce sobre o indivíduo que o recebe uma ação 

tríplice: a de impressionar, expressar e a de construir. Isso porque a cor é vista e 

impressiona a retina, é sentida e provoca emoções, além de ser construtiva, pois tem 

significado próprio, tem valor de símbolo e constrói uma linguagem que comunica uma 

ideia. Esse arranjo feito por Farina permite entender de que forma são identificadas as 

significações da figura C. 

As reflexões desta e demais análises são resultado de um estudo que buscou 

abarcar, de forma geral, as contribuições da semiótica de Peirce para a área da fotografia 

de cinema. É importante apontar que o estudo dos signos foi um instrumento 

epistemológico importante para o aprofundamento de estudos das relações sígnicas da 

imagem cinematográfica. 
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VI  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Depois de percorrer um longo caminho para a construção do texto dissertativo 

deste Trabalho Final de Graduação (TFG), é chegada a hora de revisitar os caminhos 

trilhados. O Trabalho propôs analisar o significado do fenômeno cromático vermelho na 

fotografia do filmes francês, lançado em 1994, A Fraternidade é Vermelha. Para 

alcançar esse objetivo, a pesquisa percorreu uma trilha teórica específica, que 

apresentou a concepção de cinema e fotográfica como expressões artísticas.  O estudo  

exigiu ainda entender como esses elementos se encaixam no processo de comunicação.  

O maior desfio durante a construção desta pesquisa foi compreender como o 

universo da cinematografia e fotografia estão aliados. Embora cinema seja imagem em 

movimento, há pouca bibliografia que elucide como esses elementos trabalham juntos. 

Mesmo assim, foi estimulante estudar um tema tão presente no processo de 

comunicação, mas que desperta pouco interesse no meio acadêmico. A busca 

bibliográfica, que resultou em descobertas de poucos estudos sobre o fotograma, 

comprova a superficialidade com a qual a temática é abordada na esfera científica. 

Nesta etapa, vale recordar o percurso do trabalho, onde é possível observar no 

primeiro capítulo uma introdução sobre a história da fotografia e do cinema. Nessa 

perspectiva, foi necessário analisar o cinema e a fotografia separadamente e traçar como 

eles estão dispostos. Mais tarde, as características de cada um foram casadas para 

delinear o perfil do fotograma. A isto segue a apresentação de como a cinematografia 

evoluiu e fundamentou-se como expressão artística, através da criação de uma 

linguagem cinematográfica, modelo elaborado por Griffith e outros cineastas. Assim foi 

possível traçar uma breve representação do cinema. 

Ao final deste estudo é possível perceber que o cinema dispõe de uma linguagem 

sutil e complexa, capaz de traduzir com agilidade e precisão não apenas acontecimentos 

e comportamentos, mas sentimentos e idéias. Conclui-se ainda que a cinematografia tem 

uma estética fenomenológica, a qual descreve de fora os efeitos objetivos do 

comportamento humano.  Ela ainda confere, ou sugere, maior ou menor simbolismo ao 

seu conteúdo. 

Essa compreensão deu suporte para o capítulo seguinte, referente ao estudo das 

cores. O desenvolvimento teórico firmado para a abordagem do fenômeno cromático 

teve a pretensão de entender seu uso no processo de comunicação. Esse eixo do trabalho 
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ainda fundamentou-se com a teoria semiótica peirciana, ou seja, pela concepção do que 

é significação no âmbito do fenômeno cromático.  

A princípio, foi necessário fazer um retrospecto do estudo das cores e entender 

como matemáticos, físicos e filósofos esboçaram uma acepção para o fenômeno 

cromático. Os primeiros desenhos da definição desse elemento foram introduzidos por 

estudiosos como Aristóteles, no século IV antes de Cristo. Nesse período a cor foi 

conceituada como propriedade dos corpos. Já no século XVII, depois de Cristo, Isaac 

Newton defendeu a tese das cores como elementos permanentes dos corpos, percebidos 

por meio da absorção e reflexão dos raios luminosos. Tudo isso vai de encontro com o 

que foi proposto por Aristóteles, pois para Newton a combinação de reflexão e absorção 

dos raios luminosos, realizada pelos corpos, é que conferem cores aos objetos.  

Apresentar essas diferentes concepções para o fenômeno cromático serviu para 

mostrar como seu estudo é instigante e desperta interesse do homem há muito tempo. 

Contudo, já que existem várias acepções sobre o que é a cor este trabalho adotou a 

definição explorada por Guimarães (2000). De acordo com o autor, “a cor é informação 

visual, causada por um estímulo físico, percebida pelos olhos e decodificada pelo 

cérebro”.    

A partir disso, seguiu, entre outras análises, o estudo do fenômeno cromático no 

processo de significação. Esse entendimento serviu para adequar o fotograma e a cor 

nos estudos dos signos. À luz da semiótica peirciana, esses elementos foram 

classificados como ícone e símbolo, respectivamente. A seguir mostrou-se a dinâmica 

da ciência geral dos signos, através dos estudos dos fenômenos culturais como sistema 

sígnico, esse entendimento ajudou a compor o objeto de pesquisa para que fosse feita a 

análise. Tudo isso, compreendido através do processo de significação e representação. 

O trabalho ainda está contempla a concepção do papel do fenômeno cromático 

no processo de comunicação. Delinear como a cor está inserida nesse contexto exigiu 

muita pesquisa, porque os estudos acerca do tema não são aprofundados e os poucos 

autores que abordam a cor no processo de comunicação se repetem. Nessa perspectiva, 

se fez uma compilação teórica de alguns autores, os principais foram Farina (1990) e 

Guimarães (2000). De acordo com o primeiro, por exemplo, o fenômeno cromático 

sempre fez parte da vida do homem. Isso porque “sempre houve o azul do céu, o verde 

das árvores, o vermelho do pôr do Sol”.  

Os capítulos dois e três foram os eixos que fundamentaram, de forma teórica, a 

pesquisa. A eles seguiram os tópicos da metodologia e das análises. Referente ao caráter 
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metodológico explicou-se de que forma a análise seria conduzida. É importante dizer 

que o trabalho nasceu daí, pois sempre tive interesse em fazer minha monografia sobre 

cinema. Para tanto, antes mesmo do tema, verifiquei quais seriam os métodos ofertados 

para os estudos sobre cinema. A busca resultou no encontro com a análise fílmica, 

método adotado neste trabalho. 

Dessa forma, o capítulo quatro explica que a análise fílmica consiste em 

decompor o filme em seus elementos constitutivos e no caso da presente pesquisa, seria 

destacada a fotografia. O tópico esclarece ainda que foram selecionadas três fotos, pois 

se tratando de um TFG não haveria tempo hábil para analisar mais fotogramas do que 

esses.  

A seguir, foram feitas as análises dos fotogramas selecionados. Mas para 

contextualizar o trabalho, se fez uma exposição da história dos três filmes. Além disso, 

é apresentou-se uma introdução à trilogia, com a sinopse de cada um deles.  A 

Fraternidade é Vermelha é descrita com maior riqueza de detalhes, pois é objeto de 

estudo da monografia.  

As análises estão ancoradas no texto dissertativo que a precede, elas iniciam com 

a contextualização da cena à qual o fotograma está inserido e uma descrição do espaço 

cênico onde ela ocorre. Esse processo permitiu entender de que forma a cor vermelha 

está disposta nos fotogramas selecionados e compreender como interagem com os 

atores para expressão dos sentimentos dos personagens.  

Essa parte serve como fecho para um trabalho que apura, organiza e interpreta 

dados, a fim de contribuir para a compreensão da cor, da fotografia cinematográfica e 

do cinema como produtos de comunicação. Diante disso, a monografia consiste no 

estudo do cinema, através de sua fotografia um campo amplo, mas pouco estudado até 

aqui. O presente trabalho serviu para fomentar os conhecimentos sobre cinema, assim 

como sedimentar e incentivar novos estudos acerca desse tema.  
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ANEXO 1 

O cinema e a produção; 

Profissionais que trabalham no departamento de fotografia: 

 

 

- 1º Assistente de câmera: Responsável pelo foco da câmera, mudanças de lentes, filtros 

e supervisão de outros assistentes. O segundo assistente cuida do deslocamente de 

câmera, da limpeza de seu obturador, da guarda das lentes, filtros e negativos. O terceiro 

assistente cuida basicamente de carregar os chassis da câmera.  

 

- Cameraman: Responsável, junto ao diretor de fotografia, pelos enquadramentos e 

planos com movimentos de câmera quando necessário.  

 

- Diretor de fotografia: Cuida da iluminação, clima dramático em termos de 

luminosidade, escolha de ângulos, movimentação e enquadramentos de câmera.  

 

- Eletricista-chefe: Atua sob orientação do diretor de fotografia seleciona o equipamento 

de iluminação necessário, direciona o foco de luz dos refletores para o ambie nte a ser 

filmado.  

 

- Gaffer: Profissional que prepara o esquema de luz sob supervisão do diretor de 

fotografia.  

 

- Geradorista: Opera a voltagem correta, ligação dos cabos, alimentação de óleo diesel e 

movimentação física do gerador.  

 

- Maquinista-chefe: Providencia os equipamentos utilizados pelo eletricista-chefe. 

 

- Vídeo assit: Opera os aparelhos de vídeo acoplados à câmera de cinema, permitindo 

ver no monitor as imagens vistas pela câmera.  
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ANEXO 2 

Ficha Técnica de A Fraternidade é Vermelha: 

 

 

Título original: Trois Couleurs: Rouge 

Gênero: Drama 
Duração: 01hs 39 min 
Ano de lançamento: 1994 

Estúdio: CAB Productions / France 3 Cinéma / Le Studio Canal+ / MK2 Productions  
Distribuidora: Miramax Films 

Direção: Krzysztof Kieslowski  
Roteiro: Krzysztof Kieslowski e Krzysztof Piesiewicz 
Produção: Marin Karmitz 

Música: Bertrand Lenclos 
Fotografia: Piotr Sobocinski 

Figurino: Corinne Jorry 
Edição: Jacques Witta 
Efeitos especiais: Ercidan 

 
 

 
 
Sinopse: Valentine é uma jovem modelo suíça que vive em Genebra. Certo dia, ela 

atropela uma cachorrinha e, preocupada, sai em busca de seu dono. Assim, conhece o 

home que mudará a sua vida: um juiz aposentado, que passa os dias espionando as 

conversas telefônicas de seus vizinhos. É o início de uma história de redenção, 

compaixão e perdão sobre comunicação entre os homens.  

 

 
 

Elenco: 
Irène Jacob (Valentine) 
Jean-Louis Trintignant (Juiz) 

Zbigniew Zamachowski (Karol Karol) 
Jean-Pierre Lorit (Auguste) 

Teco Celio (Barman) 
Jean Schlegel (Vizinho) 
Frédérique Feder (Karin) 

Benoít Régent (Olivier) 
Juliette Binoche (Julie) 

Samuel Le Bihen (Fotógrafo) 
Marion Stalens (Veterinário) 
Julie Delpy (Dominique) 

 

 

 
 

http://www.adorocinema.com/diretores/krzysztof-kieslowski/
http://www.adorocinema.com/atores/irene-jacob/
http://www.adorocinema.com/atores/juliette-binoche/
http://www.adorocinema.com/atores/julie-delpy/
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ANEXO 3 

Fotos promocionais: 

 

 
FIGURA 1 – Cartaz promocional de A Fraternidade é Vermelha  

 
 

 
FIGURA 2 – Cartaz promocional de A Fraternidade é Vermelha 
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FIGURA 3 – Capa brasileira do DVD de A Fraternidade é Vermelha 

 
 

             
      FIGURA 5 – Foto promocional de A Fraternidade é Vermelha                         FIGURA 6 – Foto promocional de A Fraternidade é Vermelha 
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FIGURA 7 – Foto promocional de A Fraternidade é Vermelha  

 

 
 

 

 
FIGURA 8 – Foto promocional de A Fraternidade é Vermelha 
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ANEXO 4 

Prêmios 

Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood – Oscar 1995 (EUA)                                                

 
FIGURA 9 – Imagem da estatueta do Oscar 

Indicações: 
- Melhor Diretor: Krzysztof Kieslowski  

- Melhor Roteiro Original: Krzysztof Kieslowski e Krzysztof Piesiewicze 
- Melhor Fotografia: Piotr Sobocinski 

 

Associação de Correspondentes Estrangeiros de Hollywood – Globo de Ouro 1995 
(EUA) 

 

FIGURA 10 – Imagem da estatueta do Globo de Ouro 

Indicações 

-  Melhor Filme Estrangeiro:  Krzysztof Kieslowski 
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Academia Britânica de Cinema, Televisão e Artes – Bafta 1995 (Reino Unido) 

 

FIGURA 11 – Imagem da estatueta do Bafta 

Indicações: 

- Melhor Filme em língua não inglesa: Krzysztof Kieslowski  

- Melhor Roteiro Adaptado: Krzysztof Kieslowski e Krzysztof Piesiewicze 
- Melhor Fotografia: Piotr Sobocinski 
- Melhor Atriz: Irene Jacob 

 

Festival de Cinema de Cannes - Palma de Ouro de 1994 (França) 

 

FIGURA 12 – Imagem da estatueta da Palma de Ouro  

Indicação: 

- Melhor Filme: Krzysztof Kieslowski 
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Prêmio César – 1994 (França) 

 

FIGURA 13 – Imagem da estatueta do César 

Vencedor: 

-  Melhos música: Zbigniew Preisner 

Indicação: 

- Melhos Filme: Krzysztof Kieslowski 

- Melhor Ator: Jean-Louis Trintignant 

- Melhor Atriz: Irene Jacob 

- Melhor Diretor: Krzysztof Kieslowski 

- Melhor Roteiro: Krzysztof Kieslowski e Krzysztof Piesiewicz 

 

 

 

 

Prêmio do Círculo de Críticos de Nova Yorque – 1995 (EUA) 

Vencedor: 
- Melhor Filme Estrangeiro: Krzysztof Kieslowski 

 
Prêmio do Círculo de Críticos de Los Angeles – 1995 (EUA) 

Vencedor: 

- Melhor Filme Estrangeiro: Krzysztof Kieslowski 
 

Independent Spirit Award – 1995 (EUA) 
Vencedor: 
- Melhor Filme Estrangeiro: Krzysztof Kieslowski 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Preisner
http://pt.wikipedia.org/wiki/Independent_Spirit_Award

