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RESUMO 

 

Este trabalho analisa o filme O Bandido da Luz Vermelha (1968), de Rogério Sganzerla, e 

busca compreender de que forma a linguagem cinematográfica (estética e narrativa) constrói 

a ideia de transgressão no cinema nacional. Para isso, verificamos como a obra denota uma 

ruptura na forma em que o cinema brasileiro era concebido, evidenciando os conceitos da 

linguagem cinematográfica que contribuem para a transgressão. A metodologia que nos guia 

é análise fílmica e os conceitos de base são a história do cinema mundial, a partir de 

Fernando Mascarello e Flávia Costa e do cinema marginal brasileiro, com Jean-Claude 

Bernardet. Já na linguagem cinematográfica, Marcel Martin, Jacques Aumont e Luis 

Nogueira nos auxiliam a compreender os elementos da especificidade da sétima arte. O 

resultado mostra que tanto fotografia, som e montagem são elementos importantes na 

transgressão da estética e da narrativa, usando diferentes enquadramentos, uma montagem 

não-linear e a complexidade de áudios. 

 

Palavras-chave: Cinema Brasileiro. Cinema Marginal. Transgressão. Análise Fílmica. 



 

ABSTRACT 

 

This paper analyzes the film O Bandido da Luz Vrmelha (1968), Rogério Sganzerla, and 

seeks to understand how the movie language (aesthetic and narrative) builds transgression 

idea in the national cinema. For this, we see how the work denotes a break in the way that 

Brazilian cinema was conceived, highlighting the concepts of film language that contribute to 

the transgression. The methodology that guides us is filmic analysis and the basic concepts 

are the history of world cinema, from Fernando Mascarello and Flavia Costa and the 

Brazilian marginal cinema, with Jean-Claude Bernardet. In the film language, Marcel Martin, 

Jacques Aumont and Luis Nogueira help us to understand the specificity of the seventh art 

elements. The result shows that photography, sound and editing are important elements in 

transgression of the aesthetic and narrative, using different frameworks, a non-linear editing 

and complexity of audios. 

 

 

Keywords: Brazilian Cinema. Marginal Cinema. Transgression. Filmic analysis. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho final de graduação analisa as formas de transgressão da linguagem 

cinematográfica (estética e narrativa) no cinema brasileiro. O objeto analisado é o filme O 

Bandido da Luz Vermelha, de 1968, dirigido por Rogério Sganzerla. A obra faz parte do 

movimento do cinema marginal, também chamado de Cinema da Boca, que ocorreu durante 

as décadas de 1960 e 1980, em São Paulo - SP. O longa-metragem também é uma das mais 

relevantes produções do cinema brasileiro, além de representar o período mencionado.  

Visto que a obra tem grande relevância para a história do cinema nacional, o ímpeto 

de elencar como objeto de estudo visa aprofundar o conhecimento e revelar os conceitos de 

transgressão da linguagem cinematográfica no momento histórico que vivenciava o Brasil.  

Tendo em vista o marco representativo do objeto, o problema que norteia esta pesquisa 

acadêmica é de que forma o filme O Bandido da Luz Vermelha constrói a ideia de 

transgressão para o cinema brasileiro. O objetivo geral é denotar como a obra representa uma 

ruptura na forma como o cinema brasileiro era concebido e de que formas a linguagem 

cinematográfica, por meio da estética e narrativa fílmica, evidenciam os conceitos de 

transgressão para o cinema nacional, os objetivos específicos são compreender o histórico do 

cinema mundial e das produções brasileiras, averiguar as noções da linguagem 

cinematográfica e analisar a obra conforme os referenciais teóricos construídos.   

O objeto já foi tema de pesquisas acadêmicas em diferentes áreas de estudo. Em 

âmbito nacional, podemos destacar o trabalho de conclusão de mestrado na Faculdade de 

Letras na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), da autora Roberta Canuto no ano 

de 2006, O Bandido da Luz Vermelha: Por um cinema sem limites. A temática do trabalho 

veio a somar e a elucidar esta pesquisa na busca de uma nova perspectiva sobre o filme de 

Sganzerla, tanto nos aspectos literários da narrativa quanto nas questões cinematográficas que 

permeiam a produção. Outra pesquisa que podemos elencar é o trabalho de conclusão de 

curso de Jornalismo, do aluno Rodrigo Bauer do Carmo, do Centro Universitário de Brasília 

(UniCEUB), que realizou a contextualização história sobre origem do Cinema Marginal, suas 

principais diferenças com o Cinema Novo e tece uma análise de como a mídia sensacionalista 

procurar auxiliar na caracterização do personagem principal do filme.  

Esta pesquisa se justifica pela forma de abordagem do conteúdo cinematográfico do 

objeto. Visto que a obra tem grande representatividade para o cinema nacional, tanto pelo 

conteúdo político abordado na década de 60, quanto pela riqueza estética que é evidenciada 

na produção e seu caráter inovador e transgressor na linguagem fílmica.  
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Para a metodologia, usamos a análise fílmica a partir dos conceitos de Francis Vanoye 

e Anne Golliot- Lété (1994). O método tem como primeira instância a desconstrução da obra, 

para que sejam selecionados os aspectos fílmicos que devem ser compreendidos, e assim 

gerar uma nova concepção sobre a obra. Dessa forma, são elencadas três categorias de análise 

da linguagem cinematográfica: fotografia, som e montagem. Cada categoria é analisada de 

acordo com os conceitos apresentados no referencial teórico e sua função dentro do objeto. 

 Para facilitar a compreensão deste trabalho, esta pesquisa foi dividida em três 

capítulos. O primeiro é composto por um histórico da origem da narrativa cinematográfica e 

suas vertentes mais importantes no globo que ganharam notoriedade pela inovação e 

importância para a concepção da sétima arte. O capítulo também irá abordar o histórico do 

cinema brasileiro e o núcleo em que o filme O Bandido da Luz Vermelha foi concebido.  

 O segundo capítulo apresenta um histórico de construção da linguagem 

cinematográfica, a fim de compreender os elementos que compõe o labor de produção 

fílmica, e suas categorias que irão embasar a análise do objeto.  

 O terceiro capítulo envolve o método de análise fílmica a ser utilizado para 

compreensão da obra, a descrição do objeto e suas idiossincrasias e, por fim, a desconstrução 

do objeto e as análises acerca das categorias construídas no referencial teórico.   

 O que percebemos a partir do estudo da origem do cinema e de suas formas 

narrativas, que elaboram os mais diversos gêneros, e a forma como o cinema foi construído 

no Brasil, levando em consideração o contexto em que se dá a produção da obra, o filme 

quebra vários paradigmas. Ele articula diversos elementos do cinema mundial, como 

expressionismo, surrealismo e os próprios gêneros hollywoodianos, apresentando uma 

narrativa que inova e mistura as vanguardas cinematográficas. Essa inovação é percebida, 

sobretudo, no uso dos enquadramentos e da fotografia com grão e bastante ruído, o som com 

muitas colagens de narração, ambiências, trilha e diálogos que constroem uma narrativa 

paralela que complementa a história, e a montagem, que dá sentido para a confusão que ela 

mesma cria ao unir fotografia e som. 
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CAPÍTULO 1  

A NARRATIVA CINEMATOGRÁFICA: UMA JANELA PARA O MUNDO  

 

Contamos histórias a todo o momento. Mas por que as contamos? Qual a finalidade 

de contar? E por que em imagens em movimento? Este capítulo trata do surgimento do 

cinema e da ânsia de retratar a realidade, dos seus movimentos até chegar ao cinema marginal 

brasileiro, contexto do nosso objeto de estudo. 

1.1 A origem da indústria cinematográfica  

 

O labor cinematográfico é, sobretudo, uma forma de expressão artística e ideológica. 

Para embasar esta pesquisa acadêmica deve-se, então, contextualizar as produções e suas 

vertentes e aplicações, como bem entendem os autores Vanoye e Golit-Lètè (1994, p. 23) 

“analisar um filme é também situá-lo num contexto, numa história”. O caráter inventivo e de 

cada diretor e escola cinematográfica, somaram para a construção de uma linguagem fílmica, 

e por consequência o estabelecimento do cinema como um meio de expressão rico em 

significados.  Dessa forma, Flávia Cesarino Costa acredita que,  

 

a história do cinema faz parte de uma história mais ampla, que engloba não apenas a 

história das práticas de projeção de imagens, mas também a dos divertimentos 

populares, dos instrumentos óticos e das pesquisas com imagens fotográficas. 

(COSTA, 2011, p. 18) 

 

A origem do cinema se deu no final do século XIX, em 1895. Em sua origem, não 

possuía um código próprio e apenas estava fazendo a união de outras expressões artísticas 

existentes, como a pintura, a fotografia e o teatro de variedades. O advento da invenção do 

cinematógrafo pelos irmãos franceses Auguste e Louis Lumière deu partida a pequenas 

produções de curta duração, que apenas fazem recortes de cenas populares da época, e eram 

projetadas em instalações improvisadas em sessões ao redor da França. 

   Essas produções dos primeiros tempos do cinema não tinham uma linguagem, uma 

homogeneidade nos registros, eram apenas planos fixos e até mesmo único plano sobre a 

ação, era um registro visual em sua pura essência. Porém, esse advento tecnológico de dar 

movimentos as imagens, despertava a curiosidade da população pelo caráter inventivo, Em 

sua verve, o cinema era entendido exclusivamente como meio de registro, esta fase é 

denominada como cinema de atrações, segundo Costa (2011, p. 20), “os primeiros filmes 
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tinham herdado a característica de serem atrações autônomas, que se encaixavam facilmente 

nas mais diferentes programações desses teatros de variedades”.  

O cinema que servia apenas como testemunha e forma de registro banal passa por 

sucessivas mudanças. Desde a invenção e evolução da linguagem cinematográfica, os 

primeiros anos de produções foram base para inúmeros experimentos e adaptações. 

“Transformação constante. Essa talvez seja a melhor maneira de descrever os primeiros 20 

anos do cinema, de 1895 a 1915”. (COSTA, 2011, P. 17).  

 Com o advento das tecnologias e a disseminação da arte ao redor do globo, inicia-se a 

criação e o estabelecimento de uma linguagem cinematográfica, que eram evidenciadas nas 

produções. A partir da primeira década do século XX, as produções começam a desenvolver 

uma linearidade nas obras, “os filmes começam a utilizar convenções narrativas 

especificamente cinematográficas, na tentativa de construir enredos autoexplicativos”. 

(COSTA, 2011, p. 27).  

 Nesta fase, denominada período de transição, inicia-se a forma de estabelecer uma 

linearidade nas obras, de maneira que sejam mais facilmente consumidas pelo público, e com 

isso, disseminar ainda mais o modo de expressão, sendo assim  

as tentativas de construir novos códigos narrativos que pudessem transmitir 

ao espectador as intenções e motivações de personagens acontecem 

paralelamente às tentativas de regulamentação e racionalização da indústria. 

(COSTA, 2011, p. 28). 

 

Conforme Costa (2011), neste processo de evolução da expressão cinematográfica, a 

indústria tende a organizar e a determinar ritos de trabalho, que vão estabelecer várias etapas 

para a produção e exibição dos filmes. A padronização dos filmes surge da necessidade da 

demanda dos exibidores, que apontam um interesse de tornar o cinema como um meio de 

expressão de massa. A indústria do cinema já atuava expressivamente em países da Europa. 

O domínio do número de produções era da França, porém Itália, Dinamarca e até os Estados 

Unidos já tinham uma indústria organizada.  

Dessa forma, nos primeiros 20 anos de existência, o cinema já é organizado e 

funciona como uma indústria, operando com estúdios e profissionais dedicados a cada função 

específica que cada produção exigia e também uma demanda de empresas que faziam a 

distribuição das obras.  

 



12 

 

1.1.2 A arte de contar histórias  

De modo que o cinema em sua essência, uma forma de contar histórias, com sua 

linguagem própria que evolui constantemente. Cada obra tem sua significância em seu tempo 

e espaço. Devemos elencar algumas escolas cinematográficas que ganharam notoriedade na 

história da sétima arte para referenciar com o objeto desta pesquisa acadêmica. A importância 

deste processo de identificação e apropriação das obras, confome Vanoye e Golit-Lètè:  

um filme jamais é isolado. Participa de um movimento ou se vincula mais ou menos 

a uma tradição. Ainda é preciso ser capaz de descobrir as figuras do conteúdo ou de 

expressão que permitem definir o papel e o lugar da obra nesse movimento ou nessa 

tradição. (VANOYE; GOLIT-LÈTÈ) 1994, p. 23 

 

 

 Conforme Costa (2011), o período de transição serviu para que a linguagem e as 

técnicas cinematográficas fossem desenvolvidas. As produções já apresentavam noções de 

filmagem, atuação, iluminação, enquadramentos e montagem. Esses elementos trabalhando 

em conjunto criavam uma narrativa fílmica que facilitavam a compreensão pelos 

espectadores da época.  

Nesse período as produções norte-americanas tiveram um grande impulso na 

quantidade de criações, estabelecendo um polo cinematográfico organizado. Em contraponto, 

as produções do continente europeu entravam em declínio, devido aos acontecimentos da 

primeira guerra mundial.  Então surgem as produções do diretor David Griffith, que 

apresentou as primeiras noções mais sofisticadas de montagem na linguagem 

cinematográfica, que ampliou as possibilidades de criação dos enredos fílmicos. A chamada 

narrativa clássica empregada por Griffith favorece a assimilação das obras pelos 

espectadores, na ótica de Vanoye e Golit-Lètè, 

 

as técnicas cinematográficas empregadas na narrativa clássica serão, 

portanto, no conjunto, subordinadas à clareza, à homogeneidade, à 

linearidade, à coerência da narrativa, assim como, é claro, a seu impacto 

dramático. (VANOYE;GOLIT-LÈTÈ,1994, P. 27), 

 

Após a emergência de um forma clássica de concepção das narrativas instituídas pelo 

modelo norte-americano e o final da primeira guerra mundial em 1917, a Rússia precisa 

reinventar a forma de criação cinematográfica no país, reorganizando as formas de produção, 

distribuição e exibição. Conforme Leandro Saraiva (2011), este período representou uma 

grande revolução no cinema, os russos tiveram uma grande explosão criativa para se adaptar 

aos novos meios de produção do país.  A necessidade de mudar o paradigma de cinema que 
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era imposto pela escola norte-americana, o cinema russo restaura suas criações a partir do 

cenário do país.  

A base dessa revolução estética está na recusa da mimese realista, iniciada 

pelo suprematismo. Dessa recusa, desenvolveu-se uma apurada autorreflexão 

sobre a arte como trabalho, oposta à concepção simbolista [...] (SARAIVA, 

2011, p.114).  

 

Nesse âmbito de avanços do cinema russo na década de 20, surge uma série de 

diretores e montadores russos que revolucionam a concepção da técnica e do conteúdo 

cinematográfico. A montagem soviética, que teve como pioneiro o realizador Lev Kulechov e 

ganhou notoriedade com as obras de Sergei Eisenstein, que se destaca pelo filme O 

Encouraçado Potemkin (1995) e Dziga Vertov, por Um homem com uma câmera na mão 

(1929), proporcionaram uma modernidade narrativa para o cinema, que gerou novos 

horizontes para a criação fílmica, agregando elementos estéticos para as narrativas e também 

por associar o cinema como um meio de expressão política. (SARAIVA, 2011).  

Na França, também houve a necessidade de reinventar os entendimentos sobre as 

produções cinematográficas, em face do domínio norte-americano no cenário mundial.  Com 

o movimento denominado, impressionismo francês, o ímpeto dos cineastas era de resgatar a 

essência do cinema como uma arte pura. “Em outras palavras, seria preciso libertar o cinema 

da obrigação de contar histórias, torna-lo uma arte que se sustentasse apenas com suas 

riquezas formais. (VANOYE;GOLIT-LÈTÈ, 1994, p. 31).  Os realizadores buscavam, 

sobretudo, experimentar novas possibilidades para a criação fílmica. Na ótica de Martins os 

criadores do movimento estava,  

 

[...] maravilhados pelo poder da câmera, em plena evolução técnica, os 

filmes impressionistas se caracterizaram por um sem-número de proezas 

técnico-estilísticas, que abrangem sobreimpressões, deformações ópticas e 

planos subjetivos. Acrescente-se a isso, a importância dada a duração dos 

planos, ao enquadramento e ao ritmo da montagem.  MARTINS (2011, p.91) 

 

O cinema seguia se reinventando ao redor do mundo. Também na década de 20 no 

período pós-guerra, surge na Alemanha, o expressionismo alemão. O movimento estético 

englobava diversas expressões artísticas, entre elas, o cinema. As produções alemãs tinham 

como característica principal a obscuridade e a fantasia, essa temática “opõe-se radicalmente 

ao realismo e à verossimilhança: é um cinema de visões.” (VANOYE;GOLIT-LÈTÈ, 1994, 

p. 33).  Segundo Cánepa (2011), o movimento cinematográfico alemão influenciou em 

questões estéticas de composição de imagens, com uma estética obscura que propôs uma 
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nova forma de utilizar os jogos de luzes e sombras, os cenários mórbidos e a estética de um 

universo grotesco e fantasioso.  

Com a evolução da linguagem narrativa e estética do cinema, também se consolida 

um espaço de experimentação. Na terceira década do século XX, surge então, o movimento 

surrealista, que assim como o expressionismo alemão, englobava outras expressões artísticas, 

no qual o cinema era uma delas. Os experimentos realizados pelo movimento eram 

embasadas, na definição de Cañizal (2011, p.143), “baseia seus princípios na crença de que 

existe uma realidade superior, à qual se chega por associações de cosias aparentemente 

desconexa, ou então, pelos chamados processos oníricos.”  De acordo com Vanoy e Goliet-

Lètè (1994), essa cultura de inovações que provocavam e instigavam o público serviram para 

mostrar um vasto campo que a linguagem fílmica poderia explorar.  

Concomitantes aos avanços da linguagem narrativa e estética provocados pelas 

vanguardas cinematográficas e pelos impactos que as inovações da cultura fílmica causaram 

no mundo artístico têm a progressão do cinema industrial norte-americano. As produções dos 

grandes estúdios de Hollywood, é que elevaram o cinema a uma expressão universal, com  

produções de grande escala, que tinham o principal objetivo a arrecadação monetária.   

Os Estados Unidos também foram responsáveis por disseminar os gêneros 

cinematográficos, de acordo com Aumont e Marie (2006), a indústria de Hollywood foi 

responsável por formar empresas que só produziam obras com gênero específico, 

funcionando como um grande polo produtor com diversas áreas para criação.  

Essa tipificação dos gêneros fílmicos, no viés de Nogueira (2010, p. 07) “os gêneros 

constituem, portanto, um capital hermenêutico seguro para o espectador – conhecer os 

gêneros ajuda a interpretar um filme, e ajuda escolher o filme que se pretende ver, com um 

risco mínimo de engano”. Essa popularização do cinema faz com que as obras sejam mais 

facilmente consumidas, não só nas telas dos cinemas, mas também na indústria que se 

constrói por trás das telas, evidenciadas pelas figuras dos artistas e diretores.   

Entre os gêneros que mais ganharam notoriedade na indústria norte-americana, são os 

filmes de drama, ficção científica, western, comédia, cinema de horror, film noir e os 

musicais.  

 Sendo assim, fica notória a evolução da linguagem cinematográfica e sua relação com 

o tempo e espaço de criação de cada obra. Cada movimento estético e narrativo tem suma 

importância na construção da expressão fílmica. Desde a sua origem o cinema tem força 

como forma de mostrar e construir uma realidade por meio das técnicas, dos enquadramentos, 

das montagens e atua como uma forma de registro histórico em sua época.  
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2.2 Cinema Marginal no Brasil  

 Para entendermos o núcleo onde o filme O Bandido da Luz Vermelha foi produzido, 

deve-se compreender a trajetória da disseminação do labor cinematográfico no Brasil. Para 

isso, de 

A chegada da inovação tecnológica no Brasil se deu a partir do ano de 1898, quando a 

primeira sessão foi exibida no Rio de Janeiro. Segundo Jean-Claude Bernardet (2004, pg. 20), 

a origem da primeira produção é incerta, mas o fato que a primeira exibição ocorreu o dia 19 

de junho de 1898, quando Alfonso Segreto trouxe um cinematógrafo da Europa e fez algumas 

filmagens no porto da baía de Guanabara.  

Para Sidney Ferreira Leite (2006) o cinema passou por inúmeras dificuldades técnicas 

para ser amplamente disseminado na capital do Rio de Janeiro. Após 1907, as produções 

superaram a crise de energia e também alcançaram a capital de São Paulo. De 1907 até 1911 

esse período foi intitulado de A Bela Época do cinema brasileiro, pois já havia pequenos 

registros de filmagens sendo exibidas em salas de ambas as capitais e produtores engajados 

na distribuição das obras.   

Neste contexto inicial de formação de uma conjuntura de produção cinematográfica, o 

país dá partida para uma articulação para organização do polo criador, para disseminar as 

obras existentes. As produções predominantemente eram documentários, filmes de ficção de 

variados gêneros, que atraiam a atenção do público. Nestes quatro anos de frenesi criacional. 

conforme Bernadet (2004, p. 35), 

a produção desenvolve-se juntamente com a ampliação e consolidação de um 

circuito exibidor, pois é a partir de 1907 que se multiplicam as salas fixas. A 

produção provém em grande parte iniciativa de donos de salas que se 

tornam, simultaneamente exibidores e produtores, obtendo o favor do 

público. É esta a articulação positiva entre produção, exibição e público.  

  

Após o período da Bela Época, o Brasil passou por uma grande crise de produções., 

“encerrava-se assim, em meados de 1911, um ciclo particularmente movimentado, talvez 

brilhante mesmo do cinema nacional.” (BERNADET, 2004, p. 42)  A crise se estendeu nas 

criações cinematográficas brasileiras, tanto que no ano de 1912, foi  realizada apenas um 

filme no eixo Rio-São Paulo. Para Ramos (1987, p. 49), “os anos de 1913 e 1914 

caracterizaram- se pela quase total paralização nas atividades cinematográficas no que diz 

respeito à produção”.  Entretanto, o que predominava no país era a indústria cinematográfica 

que fazia a circulação de filmes estrangeiros nas saladas de exibição. Ainda conforme Ramos 

(1987, p. 49), “os filmes estrangeiros sempre estiveram aqui, e a ruptura na correspondência 
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produção-exibição se deu apenas  para o filme brasileiro, que definitivamente abandonou as 

telas.”  

Com a superação da crise que do período das dificuldades econômicas no período da 

Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918. Com um reconstrução econômica, e também 

pela evolução técnica do cinema no Brasil e no mundo, houve um  crescimento de criações 

artísticas a partir de 1922. A partir disso começou a surgir produções fora do eixo Rio-São 

Paulo, os chamados ciclos regionais. A produção nacional passou por diversas fases e 

linguagens distintas nas montagens. (LEITE, 2006).  

Os ciclos regionais foram a emancipação das produções cinematográficas do eixo 

Rio- São Paulo. A filmografia brasileira tem datadas produções nas regiões sudeste, norte, 

nordeste e sul até antes da década de 1920, porém, o período de pujança nas criações, sejam 

elas de pequeno porte ou produções mais complexas, compreende entre o período entre 1922 

e 1933. Segundo Lobato (1987, p. 65) as obras feitas no estado de Minas Gerais,  

registra-se uma produção de cinema, decorrente do esforço individual ou do 

encontro de reduzido número de pessoas, cujo a personalidade típico ainda 

mantém muitas das características que compunham o perfil do homem de 

cinema que surge no primeiro período.  

 

 Sendo assim, a consolidação de uma forma de produção e distribuição 

cinematográfica se prolifera no país. Importantes ciclos de cinema surgem em diversas 

regiões, com destaque para os ciclos de Cataquases, Recife, Campinas, Ouro Fino, Curitiba e 

Porto Alegre. Esses ciclos tiveram sucesso devido aos esforços de grupos de pequenos 

produtores, diretores e artistas de diferentes áreas, como interesse conjunto em registrar, criar 

e fazer a circulação das obras nas cidades de menores portes. Embora não tenham relevância 

em termos de conteúdo,   

foram essas iniciativas que proporcionaram uma articulação entre as regiões do Brasil na 

elevação do labor fílmico. Como corrobora Leite (2005, p. 29), à parte as “discussões sobre 

os méritos e as qualidades estéticas ou técnicas das primeiras produções nacionais”, serviram 

para a disseminação da arte no país, catapultando para uma evolução nos entendimentos 

cinematográficos por parte do público e dos produtores. 

A indústria cinematográfica já alcançava um grau maior enquanto a organização e 

estrutura no Brasil. Com a indústria exterior exercendo grande força no cenário nacional, os 

estúdios e as produções tendem a sucumbir a influência de Hollywood. A criação de dezenas 

de estúdios e distribuidoras e no conteúdo das obras tinha a influência do modelo narrativo 

norte-americano. A causa disso, em grande parte, deve-se a questão financeira, quando os 
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adventos tecnológicos do cinema começam a evoluir e, consequentemente, os custos das 

produções.  Conforme João Luiz Vieira (1987, p. 135). 

Com a chegada do som, a produção foi reduzida e não aumentada, como 

pensavam os mais otimistas. Aumentados foram apenas os custos, não só de 

produção de novos filmes, mas, principalmente, de adaptação técnica das 

salas de exibição, fortalecendo ainda mais a dependência tecnológica em 

relação aos Estados Unidos e provocando o fechamento de muitos cinemas 

ligados a exibidores de menor porte.  

 

No ímpeto de quebrar os laços com o modelo de cinema norte-americano, tanto no 

caráter econômico de distribuição das obras de hollywoodianas que dominavam as salas de 

exibição do país, como na questão artística das produções, que visavam ter um conteúdo que 

tivesse mais identificação com o país. Com início na década de 1930, tendo como núcleo o 

Rio de Janeiro, surgem as produções de conteúdo humorístico e escrachadas com as 

Chanchadas. Segundo Vieira (1987, p. 135), “o clima parecia favorável ao surgimento de 

uma produção brasileira mais regular, agora com chances de maior visibilidade em virtude da 

retração da oferta norte-americana.” Que evidenciaram a vontade dos produtores em ter obras 

autenticamente brasileiras.  

Dessa forma, o Brasil já contava com um polo cinematográfico organizado, tendo uma 

estrutura de criação, produção e distribuição sistematizada por estúdios, salas de exibição e 

até um público consumidor consolidado. A conjuntura histórica também implica na verve da 

criação cinematográfica no país. A próxima fase do cinema brasileiro é entendida com uma 

expressão política e ideológica, como entende Fernão Ramos (1987, p. 301):  

Há momentos na história em que a conjunção de fatores antes dispersos 

cristaliza potencialidades. Surgem então manifestações artísticas 

especialmente vigorosas. Para o cinema brasileiro a década de 60 parece ter 

sido um destes momentos privilegiados. 

 

O movimento do Cinema Novo, apresentou inúmeras inovações para as formas de 

concepção do labor fílmico para o Brasil. Um cinema moderno, com fortes ligações com as 

vanguardas cinematográficas italianas, francês e alemãs. Apresentavam uma narrativa crítica 

e de cunho político em razão da conjuntura social que o Brasil vivenciava no período.  

Os cineastas cinemanovistas tinham uma abordagem crítica embasada pelo conteúdo 

intelectual adquirido pelo consumo das obras do exterior, tinha influências calcadas nos 

padrões europeus. Conforme Carvalho (2007, p. 291): 

os cinemanovistas não queriam – nem poderiam – fazer filmes nos padrões do 

tradicional cinema narrativo de “qualidade”, americano em sua maioria, que o público 

brasileiro estava acostumado a ver. O cinema que pretendiam fazer deveria ser 

“novo” no conteúdo e na forma, pois seus novos temas exigiriam também um novo 

modo de filmar.  
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Os conteúdos das narrativas criadas pelos diretores do movimento do Cinema Novo 

buscavam evidenciar a história do Brasil, para gerar a discussão nas saladas de exibição, seu 

objetivo era instigar o público. “A intenção principal era, de perspectivas históricas, discutir a 

realidade em seus diversos aspectos – social político e cultural.” (CARVALHO, 2007, p. 

291).  

Conforme Carvalho (2007), as produções de cineastas brasileiros como Glauber 

Rocha, Joaquim Pedro de Andrade, Paulo César Saraceni, Leon Hirszman, Carlos Diegues e 

David Neves se destacaram nas obras realizadas entre as décadas de 1950 e 1960, tinham 

como temáticas principais ligadas a conjuntural social do país, como a escravidão, o 

misticismo religioso e violência. O modo de produção tinha uma proposta consolidada como 

expressão, “ao afirmar sua originalidade em sua própria fome, o Cinema Novo conceberia 

uma arte inovadora, reveladora e potencialmente transformadora com seus filmes [...]” 

(CARVALHO, 2007, p. 296).  

As produções que também abordavam a estética da fome no nordeste e o período da 

ditatura civil-militar que ocorreu no Brasil durante os anos de 1964 e 1985, Em razão do 

golpe militar de 1 de abril de 1964, as produções dos diretores do movimento tiveram de ser 

reinventadas, para procurar contornar as limitações que a conjuntura política do país exercia 

sobre as obras.  

o golpe militar, portanto, inviabiliza o projeto original dos cinemanovistas de discutir 

o Brasil abertamente, enfatizando segmentos sociais sem direito a voz, com a 

proximidade da câmara na mão, do som direto, da ida dos cineastas aos locais onde o 

real seria enquadrado, ou seja, de desenvolver um modo brasileiro de fazer “cinema 

de verdade. (CARVALHO, 2009, p. 298)  

 

Em contraposição com a linguagem crítica e politizada do Cinema Novo, surge na 

Rua do Triunfo, no bairro da Luz, em São Paulo, o movimento do Cinema Marginal, ou 

Cinema Boca.  Essa nova forma de concepção de cinema que está formatada no Brasil, 

autenticada pelos cineastas do movimento do cinema novo e cinema marginal, garante um 

marco para o contexto histórico das produções.  

Foi, sem dúvida, o período estética e intelectualmente mais denso do cinema 

brasileiro. As polêmicas da época formaram o que se percebe hoje como um 

movimento plural de estilos e ideias, que, a exemplo de outras 

cinematografias, produziu aqui a convergência entre a “política de autores”, 

os filmes de baixo orçamento e a renovação da linguagem, traços que 

marcam o cinema moderno, por oposição ao clássico e mais plenamente 

industrial. (XAVIER, 2001, p. 14). 

 

De acordo com Alfredo Sternheim (2005), a proposta contracultural dos produtores e 

cineastas teve grande influência nas produções paulistas entre meados dos anos 60 e final dos 

80.  A voz das ruas, a linguagem estética e narrativa marginalizada eram características do 
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movimento, ridicularizando a conjuntura política vigente. Esse sentimento de quebra nos 

paradigmas exercido pelo cinema marginal, para Xavier (2001, p. 17)  

O cinema marginal opõe a sua dose amarga de sarcasmo e, no final da década, a 

“estética da fome” do Cinema Novo encontra seu desdobramento radical e 

desencantado na chamada “estética do lixo”, na qual câmera na mão e 

descontinuidade se aliam a uma textura mais áspera do preto-e-branco que expulsa a 

higiene industrial da imagem e gera desconforto. 

 Nas figuras dos diretores Júlio Bressane, Rogério Sganzerla, Andrea Tonacci, Luiz 

Rosemberg, João Silvério Trevisan, Neville d‟Almeida, Carlos Reichenbach, entre outros,  

tinham o ímpeto de fazer a ruptura do modelo de cinema moderno que pairava no país. Toda 

a estrutura estética e das narrativas buscavam fazer uma agressão ao Cinema Novo, e suas 

bases sólidas. A violência e o escárnio são uma forma de romper os laços e provocar o 

público e a sociedade, evidenciados pelas formas de concepção da arte cinematográfica. 

(XAVIER, 2001).  

De acordo com Sternheim (2005), as produções de baixo custo e a efervescência de 

criações de diversos estilos cinematográficos, em muitos casos eram os cenários para as 

produções eram as ruas do bairro, os atores eram improvisados com os transeuntes do local, 

não tendo compromisso com uma vanguarda artística.  

O centro da Boca do Lixo ficava próximo a estações ferroviárias, o que facilitou para 

instalação de um grande número de empresas e produtoras de cinema, que tinham fácil acesso 

para distribuição dos rolos de filmes e também pelo fácil acesso a mão de obra no local. Pela 

logística da forma de produção, a Boca do Lixo foi responsável por dominar o cinema 

brasileiro na quantidade de produções, detendo quase 50% das obras produzidas no Brasil da 

na década de 1970.   
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CAPÍTULO 2 

 

LINGUAGEM CINEMATOGRÁFICA  

 

 Para que seja realizada a análise dos elementos que compõem a produção em questão, 

deve-se compreender alguns conceitos da linguagem cinematográfica que são atribuídos e 

identificados em cada obra e, assim, poderemos explorar as reflexões acerca do objeto desta 

pesquisa acadêmica.   

 Em sua origem, o cinema não possuía uma linguagem pré-estabelecida. No decorrer 

das décadas, tanto a evolução das ferramentas com as diferentes vertentes cinematográficas 

foram se disseminando e criando novas formas de conceber as obras.  As primeiras produções 

tinham caráter experimental, atuavam apenas como registros de situações cotidianas, não 

havia elementos que pudessem ser caracterizados como uma linguagem ou traços que 

remetessem a uma estrutura lógica dentro das cenas. 

Para estabelecer uma conexão entre os elementos presentes nas produções, se vê a 

necessidade de elencar alguns fundamentos que foram integrados nas narrativas que estavam 

sendo construídas. Para o autor Jacques Aumont (1995, p. 17), o estabelecimento de uma 

linguagem “serviu estrategicamente para postular a existência do cinema como meio de 

expressão artística.”  

Paralelamente com a evolução técnica do cinema, elementos básicos como a 

montagem, o som, a fotografia, o tempo e espaço foram somando cada vez mais às narrativas 

para a criação de um obra mais complexa. O caráter inventivo em cada elemento serviu para a 

inovação em todos os campos. A fotografia começou a ser mais elaborada, com 

enquadramentos e composições estéticas, movimentos de câmera e a chegada das cores às 

telas. A montagem começou a ser mais pensada, para gerar novas sensações e dar ritmos 

diferentes às narrativas.   

Em um contexto geral, a união e a interação entre os elementos cinematográficos 

específicos e não específicos, como a fotografia, a iluminação, a sonoplastia e trilha sonora, o 

cenário e os figurinos, que incorporados dentro da narrativa é que geram uma série de 

sensações e reflexões nas obras. Essa atuação conjunta entre os elementos da linguagem do 

cinema é que dão o caráter único para esse modo de expressão (MARTIN, 2011).   

A capacidade que o cinema tem de agregar, modificar e utilizar a linguagem de outras 

artes existentes como o teatro, a fotografia e a pintura, é que o garantem como a sétima arte. 

Sua plena e constante transformação do modo de se pensar e executar as ideias 
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cinematográficas durante as décadas e, sobretudo, pela riqueza da forma de expressão que 

chega as telas em forma de histórias dos mais variados estilos. Para isso deve-se elencar e 

compreender alguns elementos que compõe a linguagem cinematográfica que irão ser 

basilares para esse estudo.  

 

2.1 Fotografia  

  Na origem do cinema, a câmera atuava apenas como um mecanismo de registro de 

imagens, não havendo participação na construção de uma realidade fílmica por meio do uso 

de técnicas específicas. Em função das limitações dos equipamentos e também pela falta de  

entendimento sobre as possibilidades que o mecanismo poderia oferecer. O equipamento era 

rígido e os planos fixos, sua função era simplória na captação dos movimentos. A liberdade 

para criação de uma linguagem atuante dentro dos registros com uma nova perspectiva sobre 

o mecanismo, quando as câmeras começam a atuar como um elemento fundamental para as 

narrativas.  

A emancipação da câmera, de fato, teve uma extrema importância na história 

do cinema. Seu nascimento enquanto arte data do dia em que os diretores 

tiveram a ideia de deslocar o aparelho de filmagem ao longo de uma mesma 

cena: as mudanças de planos, de que os movimentos de câmera constituem 

apenas um caso particular (percebe-se, aliás, que na base de toda mudança de 

plano há um movimento de câmera, efetivo ou virtual), estavam inventadas, 

e com isso a montagem, fundamento da arte cinematográfica (MARIN, 2011, 

p. 32). 

  

 A partir do estabelecimento dessa perspectiva sobre os equipamentos, há inclusão das 

noções fotográficas de quadro, composição e iluminação. Os diretores assim incorporam 

esses elementos à linguagem cinematográfica, para assim ambientar e ampliar a sensação de 

realidade das narrativas por meio da necessidade de explorar os planos, que são 

caracterizados segundo Chris Rodrigues (2007, p. 26) como “[...] a menor unidade narrativa 

existente, é a imagem entre dois cortes”. Portanto, a função vai além do mecanismo de 

registro, segundo Martin (2011, p. 33), “[...] a câmera deixou de ser apenas a testemunha 

passiva, o registro objetivo dos acontecimentos, para tornar-se ativa e atriz”. 

 Os entendimentos dos planos e enquadramentos que advém da linguagem fotográfica 

tem uma função dentro da narrativa. O posicionamento da câmera e profundidade de campo 

que atuam nos planos servem para ambientar, apresentar, aproximar ou afastar os objetos ou 

personagens. Dentro de uma infinidade de opções, as autores Jullier e Marie (2009) destacam 

a atuação do plano médio, na apresentação do sujeito e para dar ênfase à ação, o close-up na 

exploração dos detalhes, aproximação dos objetos e explorar a emoção, e  o plano geral, que 
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atua para ambientar e situar o personagem e o espectador no espaço em que vai ser 

desenvolvida a ação. A união dos planos gera uma sequência que compõe a cena.  

 Além da atuação dos planos e movimentos de câmera à narrativa, outro aspecto da 

linguagem fotográfica que agrega ao cinema em sua composição, são as noções de 

iluminação que atuam em conjunto nos quadros. Os papéis exercidos pelas combinações de 

jogos de luzes servem para gerar sensações ao espectador, seja pelo estranhamento ou para 

dar vivacidade ao personagem ou ao objeto em cena. A iluminação segundo Martin: 

 

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 [...] (2011, p. 61).    

 

  Em razão da evolução desse elemento dentro da linguagem cinematográfica, e suas 

possiblidades de agregar uma gama de sentidos à narrativa, podemos notar a relevância da 

fotografia cinematográfica aplicada nas obras e, sobretudo, sua capacidade de gerar a 

sensação de pertencimento e realidade na construção do enredo fílmico (MARTIN, 2011).  

 A contribuição que a linguagem fotografia pode configurar dentro da estética fílmica, 

vai além da estética nas produções. A linguagem fotográfica nas obras também está associada  

questão de gênero cinematográfico, de acordo com a forma em que a iluminação é construída 

na produção.  A relação das paletas de cores, e até mesmo o preto e branco, com as formas 

em que são tratadas e tonalizadas durante cada trabalho, remetem às escolas cinematográfica 

e diretores, que somam com a ideia de apropriação e simbolismo nas obras (NOGUEIRA, 

2014).   

 Por fim, todos os elementos instituídos na linguagem fotográfica que são aplicados 

nas produções cinematográficas, auxiliam e agregam ao espetáculo que as imagens projetadas 

nas telas proporcionam “[...] obscuridade, fascinação da luz, universo fechado e protetor, esse 

clima maravilhoso e infantil que constitui o meio essencialmente regressivo (isto é, voltado 

para interioridade e a contemplação), da hipnose fílmica.” (MARTIN, 2011, p. 65).  

 

2.2 Som  

Outro elemento que tem grande força na construção da linguagem cinematográfica é o 

som e suas ramificações que integram este componente. O cinema já possuía um elemento 

sonoro em sua composição, que era a trilha sonora. Porém, este não era agregado às películas, 

e sim, executado por de trás das estruturas que faziam a reprodução das imagens, para 
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ambientar os espectadores e aproximar da realidade construída nos registros.  Até então, o 

cinema mudo era predominante nas produções. Martin (2011) ressalta que o cinema se tornou 

sonoro e depois falado a partir da segunda metade da década de 20, no século XX.  

Com a inclusão dos elementos sonoros e trilhas nas películas, o cinema passa por uma 

mudança em sua linguagem, para adaptar o seu modo de construção da narrativa, para que a 

sonoridade agregasse, principalmente, ao enredo construído por meio da montagem. Como 

bem observa Martin (2011, p. 122), “a utilização do som à guisa de contra ponto frente a um 

fragmento de montagem visual irá oferecer novas possibilidades de desenvolver e aperfeiçoar 

a montagem.”  

  Desse modo, a inclusão de diálogos nas tramas enriqueceu a narrativa, no qual o 

caráter explicativo das imagens construído na montagem deixou de figurar.  Essa 

transformação proporcionou uma nova característica às obras, segundo Martin (2011, p. 126), 

“o som coloca à disposição do filme um registro descritivo bastante amplo. De fato, pode ser 

utilizado como contraponto ou contraste em relação à imagem [...]”.  

 Os recursos sonoros como a música, os ruídos, as falas diretas (em campo) ou em off  

(fora de campo), e até mesmo a ausência do som, contribuem para a criação de uma 

ambiência à narrativa. Esses recursos atuando em conjunto tendem a enriquecer o valor 

realista das obras e potencializar o valor dramático das cenas, e por consequência podem 

ampliar a afetação psicológica que é construída na trama. Assim como outros elementos da 

linguagem fílmica, o som pode ter suas características aliadas aos gêneros cinematográficos. 

(NOGUEIRA, 2014).  

 Os recursos sonoros aliados a fotografia e a montagem são a síntese do cinema, em 

sua combinação tem o papel revelador da realidade na construção fílmica, essa união de 

elementos é destacado por Jullier e Marie (2009, p. 39).  

 

O vocabulário, a cultura, as visões de mundo (expressão reveladora) dos 

humanos são mais adaptados ao universo visual  do que ao seu 

correspondente sonoro. No cinema, um e outro universo se completam, se 

refletem ou se combatem em uma interação pertétua [...]”.   

 

O conceito de que a realidade construída pela combinação, interação e embate nas 

obras cinematográficas também é defendido por Jean-Claude Carrièrre (2006, p. 50):  

O que é invisível é a própria irrealidade. O que a platéia não vê é o 

subterfúgio. A ficção, a própria natureza do filme, as técnicas de filmagem e 

da projeção – tudo é esquecido,afastado pelo poder físico da imagem falada, 

aquela mascar barulhenta colocada sobre o semblante da realidade.  
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 Dessa forma fica implícita a contribuição que os recursos sonoros geraram a 

linguagem cinematográfica desde sua implementação nas obras, até a disseminação de seus 

distintos modos de aplicação dentro das narrativas fílmicas, na primeira metade do século 

XX, e que seguem em constante evolução através dos anos.  

  

2.3 Montagem  

 A montagem é o principal elemento da linguagem cinematográfica. Por meio dos 

recortes e união dos planos é constituída a narrativa e o ritmo da produção. As características 

de cada montagem são evidenciadas facilmente em cada obra, o que Marcel Martin 

caracteriza como “o fundamento mais específico da linguagem fílmica [...]” (MARTIN, 2011, 

p. 147).    

 A técnica de organização dos planos é que fazem a produção ganhar ritmos diferentes 

por meio da seleção, união e tempo entre os quadros, para que assim, possa gerar as 

sensações e perspectivas que são construídas na narrativa.  A definição é sustentada por 

Marcel Martin (2011) como “[...] a organização dos planos de um filme em certas condições 

de ordem e de duração”.  

 Para entender as evoluções e as diferentes técnicas que esse elemento da linguagem 

cinematográfica possui, devemos reconhecer a origem, os tipos existentes e as formas em que 

foram utilizadas dentro de algumas produções.  As primeiras películas produzidas no final do 

século XIX e início do XX ainda não dotavam de uma montagem plena, eram apenas meras 

reproduções de planos estáticos, ou seja, uma sucessão de quadros sem uma ordem 

específica, não havia a intenção de criar um ritmo para a narrativa. Para isso, se dá o 

protagonismo da montagem nas produções. Jaques Aumont (1995) entende que:  

 

“[...] um dos traços específicos mais evidentes do cinema é ser uma arte da 

combinação e da organização (um filme sempre mobiliza uma certa 

quantidade de imagens, de sons e de inscrições gráficas em organizações e 

proporções variáveis). A noção de montagem inclui essa característica e, 

portanto, é possível notar de imediato que se trata de uma noção totalmente 

central em qualquer teorização do fílmico”. (AUMONT, 1995, p. 53).   

 

 

 As noções e entendimentos do uso das técnicas de montagem são observadas no início 

do século XX.  Uma das precursoras é a montagem narrativa, que é caracterizada pela 

simplicidade no ordenamento dos planos, criando uma sequência lógica ou cronológica, com 

a finalidade de criar uma trama dramática. A solidificação desse elemento da linguagem 
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fílmica chega no começo da segunda década do século XX, com o cineasta norte-americano 

David Griffith nas obras, The lonedale operator e The muskeeteers of pig alley (nomes em 

português). Para Marcel Martin (2011), “ele pratica com destreza a montagem alternada e 

utiliza toda a gama dos planos, inclusive primeiros planos de objetos (detalhes) e primeiros 

planos de rostos”.   

 O progresso na expressão cinematográfica criada pelo uso da montagem na narrativa, 

ganha outro viés com os avanços nas técnicas, assim se estabelece a montagem expressiva. 

Marcel Martin (2011) descreve que a montagem expressiva é “baseada em justaposições de 

planos cujo objetivo é produzir um efeito direto e preciso pelo choque de duas imagens [...]”. 

A técnica visa favorecer o conteúdo do plano, para buscar um estranhamento no contraste da 

sucessão dos quadros.  

 A montagem expressiva ganha notoriedade com os diretores russos, Sergei 

Einseinstein e Lev Kulechov, que estabelecem novas possibilidades, e assim as montagens 

iniciam a introdução de símbolos, elementos, sobreposições e metáforas nas narrativas.  A 

partir dos avanços dessas práticas, surge a montagem intelectual ou ideológica, que busca 

criar uma relação entre os acontecimentos em sequência e, por meio da justaposição entre os 

planos visa gerar um novo significado a narrativa.   

 Em consequência dos avanços nas técnicas e, principalmente, pelo estabelecimento de 

uma linguagem formalizada das formas de integrar a montagem como elemento essencial no 

cinema, as produções ganharam mais dinamismo e conteúdo dramático.  

 

A montagem (ou seja, a progressão dramática do filme, em suma) obedece, 

assim, exatamente a uma lei de tipo dialético: cada plano comporta um 

elemento (apelo ou ausência) que encontra resposta no plano seguinte: a 

tensão psicológica (atenção ou interrogação) criada no espectador deve ser 

satisfeita pela sequencia dos planos. A narrativa fílmica surge então como 

uma série de sínteses parciais (cada plano é uma unidade, mas uma unidade 

incompleta) que se encadeiam numa perpétua superação dialética (MARTIN, 

2011, p. 156). 

 

 

 Sendo assim, o modo de atuação da montagem dentro da narrativa, tende a funcionar 

de forma natural, onde os elementos estão em plena interação e vão sendo absorvidos e 

entendidos pelos espectadores a fim de contemplar a sequência de construção do enredo 

dramático idealizado pelos diretores e montadores.  
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CAPÍTULO 3 

COMPREENSÃO DO FILME 

 

 Para analisar o objeto desta pesquisa, o Bandido da Luz Vermelha, trabalhamos com 

análise fílmica. Neste capítulo, abordamos de forma mais detalhada o objeto, bem como 

explicamos as categorias e o corpus de análise.  

3.1 Metodologia  

 

Nesta pesquisa acadêmica, o objeto de estudo escolhido é O Bandido da Luz Vermelha, 

de 1968, que foi escrito e dirigido pelo cineasta catarinense Rogério Sganzerla. O objetivo 

geral desta pesquisa é identificar e analisar os traços presentes em elementos da linguagem 

cinematográfica que denotem a transgressão estética e narrativa no cenário do cinema 

nacional da época. Os objetivos específicos são compreender o histórico do cinema mundial e 

das produções brasileiras, averiguar as noções da linguagem cinematográfica e analisar a obra 

conforme os referenciais teóricos construídos. Para a realização das análises acerca do objeto 

em questão, o percurso metodológico vai se valer dos conceitos da análise fílmica, propostos 

por Vanoye e Golit-Lètè (1994), a fim de suprir os questionamentos e alcançar os objetivos 

elencados.  

 A concepção de cinema como uma expressão artística, se dá pela sua capacidade de 

evocar sentimentos e causar sensações por meio de relatos imagéticos e escritos. Sobretudo é 

um produto de uma construção intelectual baseada nas vivências e intenções dos criadores da 

obra, para isso os autores Vanoye e Goliot- compreendem que: 

 

Em um filme, qualquer que seja seu projeto (descrever, distrair, criticar, 

denunciar, militar), a sociedade não é propriamente mostrada, é encenada. 

Em outras palavras, o filme opera escolhas, organiza elementos entre si, 

decupa no real e no imaginário, constrói um mundo possível que mantém 

relações complexas com o mundo real: pode ser em parte reflexo, mas 

também pode ser sua recusa (ocultando aspectos importantes do mundo real, 

idealizando, amplificando, certos defeitos, propondo um „contramundo‟ 

etc.). (VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ,1994, P. 56) 

 

Dessa forma, o cinema em sua origem não tinha a intenção de transmitir um ideal ou 

explicitar alguma ideia, e sim, atuava exclusivamente como uma forma de registrar o 

cotidiano. A evolução técnica dos equipamentos e o estabelecimento de uma linguagem, 

serviram para transformar e determinar o cinema como uma forma de expressão artística e 
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intelectual. Para tanto, cada vez mais surgiram produções que carregavam uma gama de 

símbolos e ideologias (MARTIN, 2011).  

Em consequência da evolução no conteúdo imagético e intelectual das obras, 

concomitante a este processo de uma nova perspectiva das criações, cresce a necessidade e o 

ímpeto de compreensão sobre as produções, visando analisar suas intenções ideológicas e 

estéticas, para que sejam extraídas as percepções dos espectadores e dos criadores em relação 

aos filmes.  Sendo assim, as propriedades de análise de uma obra cinematográfica servem 

para um novo entendimento de seu conteúdo, 

analisar um filme não é mais vê-lo, é revê-lo, mais ainda, examiná-lo 

tecnicamente. Trata-se de uma outra atitude com relação ao objeto-filme, 

que, aliás, pode trazer prazeres específicos: desmontar um filme é, de fato, 

estender seu registro perceptivo e, com isso, se o filme for realmente rico, 

usufruí-lo-melhor (VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ,1994, p. 2) 

 

Em razão dos conceitos que embasam a compreensão de uma obra cinematográfica, o 

analista tende a desenvolver uma postura e uma relação diferenciada frente à obra. Sua 

atitude em relação ao objeto deve ser ativa, observadora, reflexiva, examinadora, 

conscientemente ativa e distante emocionalmente, para que assim possa submeter o objeto 

aos seus instrumentos técnicos de análise e, por consequência, conseguir extrair o conteúdo 

desejado nas categorias de análise, para contemplar os objetivos elencados na pesquisa 

(VANOYE;GOLIOT-LÉTÉ, 1994).  

Assim, segundo o processo analítico proposto para compreensão da obra 

cinematográfica elencada, temos como primeira etapa a desconstrução da produção, a fim de 

“[...] obter um conjunto de elementos distintos do próprio filme.” (VANOYE; GOLIOT-

LÉTÉ, 1994, p. 15). Essa etapa serve para que o analista crie um distanciamento da obra, 

deixando de lado os vícios adquiridos pelo consumo passivo da obra em um contexto geral. O 

processo tem continuidade com a fase de estabelecer um elo entre os elementos que foram 

esmiuçados. A partir da postura do pesquisador, deve ser gerada a compreensão acerca da 

associação entre os elementos presentes na obra. Essa relação “é uma criação totalmente 

assumida pelo analista, é uma espécie de ficção, enquanto a realização continua sendo uma 

realidade.” (VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ, 1994, p.02). 

O processo de desconstrução da obra fílmica, proposta por Francis Vanoye e Anne 

Goliot-Lété (1994), tem sequência a partir do modelo citado pelos autores Jullier e Marie 

(2009), que sugerem que os pesquisadores definam as categorias dos elementos que vão ser 

observados, tais como a fotografia, som e montagem no caso desta pesquisa. A etapa tem 
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continuidade com a descrição das sequências ou dos planos escolhidos, que servirão para 

ilustrar as categorias que fazem parte da análise.   

Dentro das categorias do corpus de análise elencadas para embasar os aferimentos acerca 

do filme O Bandido da Luz Vermelha, será dividir a análise das sequências em dois 

processos. Em primeira instância, deve-se analisar os elementos fotografia e som, em razão 

de entendermos que os conceitos estarem intrinsicamente ligados e atuando em conjunto 

dentro dos planos selecionados individualmente. Para isso, as sequências serão ilustradas 

pelas figuras elencadas na estrutura da análise. A segunda etapa consiste em examinar o 

elemento montagem no contexto geral da produção cinematográfica, visto que poderemos 

elucidar mais sobre o tema e chegar a uma análise mais concreta da atuação do elemento 

dentro da obra.  

 

3.1.1 Descrições do corpus da análise  

 

 Tendo em vista a descrição do processo metodológico que deve ser cumprido nas 

próximas etapas desta pesquisa acadêmica, foram elencadas três categorias de análise 

segundo os referenciais teóricos apresentados previamente. A fim de denotar os conceitos 

presentes no objeto, foram selecionadas três categorias da linguagem cinematográfica: 

fotografia (enquadramentos e movimentos de câmera), som (áudio de campo e fora de 

campo) e montagem (construção narrativa).  

Como em toda a narrativa há uma apresentação de personagem, conflito, com suas 

tramas e sub-tramas, e desenlace, selecionamos 12 sequências do filme O Bandido da Luz 

Vermelha que denotam essas características, que são apresentadas de uma forma não linear na 

história do filme. As sequências foram elencadas de acordo com seu conteúdo imagético e 

narrativo, e também pela sua relevância dentro da obra, que vão servir para embasar esta 

pesquisa acadêmica e revelar de que forma a linguagem cinematográfica (estética e narrativa) 

constrói a ideia de transgressão no cinema nacional.  

 

3.1.2 O Bandido da Luz Vermelha 

 

No núcleo da Boca do Lixo, surge o primeiro longa-metragem do diretor catarinense 

Rogério Sganzerla, O Bandido da Luz Vermelha, lançado em 1968. O roteiro do filme 
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também é uma produção de Sganzerla que é uma mirabolante adaptação da história verídica 

do bandido João Acácio Pereira da Costa, que aterrorizou a cidade de São Paulo na década de 

60, cometendo uma série crimes e assassinatos na capital do estado.  

O filme é uma ficção, que é caracterizado pelo gênero de aventura policial, e narra às 

desventuras do Bandido da Luz Vermelha em seu envolvimento com crimes de diversas 

naturezas. Em uma perseguição quase implacável, o Delegado Cabeção sai à caça do 

Bandido, na tentativa de livrar a sociedade dos males provocados pelo meliante. Enquanto 

isso, a mídia sensacionalista, tenta a todo custo, entender os mistérios por trás do criminoso 

para revelar a identidade do Bandido. Os conflitos internos do Bandido e seu envolvimento 

amoroso com Janet Jane, e o embate contra as forças da organização criminosa “Mão Negra,” 

liderada pelo político corrupto, J.B da Silva, têm como pano de fundo a cidade de São Paulo e 

a própria Boca de Lixo como cenário.  

A produção contou com Paulo Villaça no papel principal do Bandido, Luiz Linhares 

como Delegado Cabeção, Pagano Sobrinho como J.B da Silva, Helena Ignez como Janet 

Jane, Lola Brah, Renato Consorte, Sérgio Hingst e Sônia Braga em pequena participação.  

O longa é uma das obras marcantes realizadas na Boca do Lixo, e também é relevante 

pela história se passar no local, assim como outras produções do gênero. O Bandido da Luz 

Vermelha recebeu os prêmios de melhor filme, melhor montagem e melhor direção na 4ª 

edição do Festival de Brasília, em 1968.  A direção de fotografia é assinada pelo cineasta 

alemão Peter Overback. A montagem foi realizada, pelo também cineasta e editor, Sílvio 

Renoldi. Ambos os cineastas, atuaram em outras obras do diretor Rogério Sganzerla.  

O diretor Rogério Sganzerla nasceu em Joaçaba, Santa Catarina, em 1946 e faleceu 

em 2004. Em sua filmografia constam 26 produções, entre documentários, curta e longas-

metragens, entre elas, se destacam A Mulher de Todos (1969) e sua última obra, O Signo do 

Caos (2003).  

Junto da construção do filme, Sganzerla produziu um manifesto sobre o Cinema Fora 

da Lei, onde cita todas as suas inspirações para a produção do Bandido da Luz Vermelha, e 

sobretudo, seus anseios em transformar a obra em uma grande reunião de gêneros, e um 

grande conflito que remete as vanguardas cinematográficas. A construção da obra, e a forma 

como fora concebido o roteiro e as filmagens mostram a intenção do diretor para de 

paradigmas, e transgredir conceitos que pairavam sobre o cinema nacional na época.  
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3.2 A estética da transgressão na fotografia e no som  

A estrutura da análise vai ser organizada em duas etapas. Primeiramente, será feita 

uma descrição da sequência seguida das imagens retiradas do filme, que vão ilustrar os 

planos, e em seguida, realizaremos a desconstrução dos elementos presentes nas seleções.  

 

3.2.1 A origem do bandido 

A apresentação do personagem e do contexto aonde vai se passar a história é 

apresentado pelas vozes marcantes e escrachadas dos narradores. Um faroeste sobre o 

terceiro mundo é a porta de entrada para que o personagem seja apresentado por meio do 

áudio off e as imagens de crianças brincando com armas em meio ao lixão, remetem a 

infância do Bandido e seu envolvimento precoce com a violência. O personagem de Villaça 

conta brevemente sua personalidade deturpada e seu envolvimento com o crime.  - Eu 

fracassei eu sei disso -, - Eu tinha que avacalhar - , um cara assim só tinha que avacalhar pra 

ver o que sai disso.” O inconformismo do personagem com a própria figura denotam o seu 

conflito interno, e também um sentimento de insatisfação com o mundo externo e que tem 

sintonia total com a sua personalidade violenta e seu envolvimento com o crime. 

 

     

FIGURA 1 e FIGURA 2 – Crianças brincam em meio ao lixão 

Fonte: O Bandido da Luz Vermelha (1968) 

 

 A sequência de cenas iniciais já revela a estética fotográfica presente na obra, onde a 

tonalidade é regida pelo preto e branco. A iluminação super-exposta faz parte da composição 

da sequência que atua no contraste com o cenário do lixão.   Segundo Martin (2011), a 

estética criada pela iluminação constitui um fator decisivo para criar uma atmosfera e dar 

expressividade a produção, o que é facilmente identificável na atuação dentro da obra.  
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A fotografia atuante nestas sequências intercala planos fechados e planos abertos. O 

plano geral (PG) utilizado visa ambientar a início da trama, que é a infância do Bandido na 

favela, em meio ao lixão. Os planos mais fechados, como o primeiro plano (PP) que também 

atua na sequência, tem significação que é ditada por Martin (2011) como psicológica, para a 

dramatização do personagem ou do plano. A câmera também atua em movimento. O 

travelling lateral tem função descritiva, no acompanhamento do personagem/ação no 

ambiente em está sendo desenrolando a trama.   

O áudio tem papel importante e atuante na película, que segundo Michel e Marie 

(2009) servem tanto para complementar, quanto para combater as imagens.  O áudio fora de 

campo (off), atua para contar, brevemente, a infância do Bandido. Nas sequencias iniciais, 

outros elementos sonoros como os ruídos, que servem segundo Martin (2011) para causar 

estranhamento e desconforto. Atuando na sequência em questão, funcionam para 

complementar a atmosfera de confusão do inicio da trama . 

3.2.2 O terceiro mundo vai explodir    

 

A natureza sensacionalista da mídia e a forma de agir do Bandido da Luz Vermelha 

são apresentados. A sequência de cenas apresentaram a Boca do Lixo e os planos de 

“higienização da metrópole” que iriam acabar com a parte suja da cidade. Local da cidade 

onde se reúnem as piores figuras da cidade, uma afronta contra o comportamento adequado. 

O personagem do Delegado Cabeção inicia sua perseguição implacável contra o Bandido 

pelos locais mais sujos da Boca do Lixo,  e ainda se depara com outros crimes sujos nas 

vielas do bairro. A figura do Anão verbalizando a frase marcante do filme “Quem tá de 

sapato não sobra, não pode sobrar” é a forma de reação contra as formas opressão no bairro . 

“O terceiro mundo vai explodir.” O contexto sócio-político brasileiro é evidenciado na 

sequência de cenas que mostram a Boca do Lixo e os narradores discorrem sobre a corrupção 

entranhada em todos os nichos do país, do futebol até a política.  
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FIGURA 2 e FIGURA 3 – Cidadão protesta contra a opressão policial; Delegado Cabeção e comparsa 

Fonte: O Bandido da Luz Vermelha (1968) 

  

 Nesta sequência se destacam os recortes de luz, a ambientação e o clima 

melodramático criado pela iluminação nas cenas internas e externas. Essa atuação do 

elemento narrativa exalta o conceito de Martin (2011) que a câmera tem uma função criadora 

dentro da trama.  

 As utilizações dos travellings laterais e verticais ambientam no espaço, a 

movimentação frenética nas perseguições, os cortes bruscos, causada por uma câmera não 

fixa, servem para explicitar o ambiente de confusão que desenvolve na trama. Os 

enquadramentos dos planos fechados, no caso o primeiro plano, é utilizado para sensibilizar e 

o personagem do Delegado Cabeção (Luiz Linhares). O ângulo da filmagem em algumas 

cenas da sequência é o contra-plongée, que atua na linguagem cinematográfica segundo 

Martin (2011), para dar a noção de superioridade e exaltar o personagem.   

 A função do som nesta sequência complementa a o valor das imagens na tela. A 

atuação conjunta criam uma simbiose para aumentar o conteúdo dramático da perseguição 

policial e do desespero do homem que é levado pela polícia. Porém, não atua como uma 

função descritiva. O áudio fora de campo que atua durante todo o filme, nos personagens dos 

narradores, que simulam uma estação de rádio da imprensa, tem papel formador para a trama, 

já que nas vozes dos locutores agregam a trama de perseguição do criminoso.  

3.2.3 Perseguição ao bandido  

 

A natureza criminosa e a forma diferenciada de agir do Bandido é ainda mais 

evidenciada. O ego, o tratamento violento contra as mulheres e os crimes contra a burguesia 

são as características marcantes do Bandido. A rivalidade do Delegado Cabeção é atenuada 

pela forma e quantidade de crimes que o Bandido vem provocando na cidade. Sua capacidade 
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de se esquivar da polícia sem deixar pistas já provocam grande insegurança na população da 

cidade, principalmente a burguesia da cidade que se vê totalmente desprotegida. Enquanto a 

figura dos narradores especula toda a origem e o histórico do Bandido, que vai desde 

assassino de Solano López até campeão de futebol de mesa – “Um típico selvagem do século 

XVI jogado em plena selva de concreto”, “O brasileiro à toa na maré da última do 

capitalismo”.  

     

FIGURA 4 e FIGURA 5 – Cidadão acompanha perseguição ao Bandido  

Fonte: O Bandido da Luz Vermelha (1968) 

 

 Na linguagem fotográfica presente na obra, um recorrente é câmera atua de maneira 

frenética, funcionando como um personagem na perseguição simbólica do Bandido. Nas 

sequências dos planos podemos perceber, novamente, os travellings, e o dispositivo de 

filmagem, girando em seu próprio eixo, o que caracteriza uma panorâmica. Os 

enquadramentos inclinados de câmera presentes alguns planos, ampliam a sensação de 

estranhamento, como ressalta Martin (2011), esse tipo de enquadramento “pode querer 

materializar aos olhos dos espectadores uma impressão sentida por um personagem.” 

Novamente, podemos observar os planos fechados, que em um momento de conflito interno 

externado pelo personagem, tem a função de acrescentar ao conteúdo dramático da cena.   

 Tratando do trabalho sonoro atuante nesta sequência, podemos destacaram a trilha 

sonora que serve de pano de fundo para o som off  dos narradores. Esse trabalho sonoro da 

música dentro da narrativa, segundo Martin (2011), uma expressão particularmente rica, 

enquanto aliada aos outros elementos sonoros, como os ruídos e os diálogos. Na ambientação 

da sequência, o ritmo latino escolhido para compor algumas cenas, atuam como um agravante 

do tom satírico e escrachado dos narradores. 
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3.2.4 Os letreiros da boca do lixo  

 

A luminária localizada na principal Rua da Boca do Lixo serve para divulgar as 

manchetes sensacionalistas que buscam enquadrar o perfil do Bandido. Além das frases ditas 

pelo Bandido na carta remetida aos policias com ameaças as duas mulheres mais bonitas da 

cidade e assim o perfil de “criminoso maconheiro” e “herdeiro de Hitler” é colocado ainda 

mais em evidência pela mídia, novamente, com ameaças a burguesia. É o seu estilo de crime, 

sua forma de crime não visa o enriquecimento próprio. Seu crime é para afrontar os que 

querem mudar a Boca do Lixo.  

 

  

FIGURA 6 E FIGURA 7 – Letreiro luminoso no centro de São Paulo reproduz as manchetes do jornais 

Fonte: O Bandido da Luz Vermelha (1968) 

 

Em contraste com a movimentação e o ritmo da câmera na atuação nas sequências 

anteriores, o dispositivo funciono de maneira rígida, fixado com o foco centralizado no 

letreiro luminoso onde passam as manchetes jornalísticas, que serve de informativo para a 

população. A câmera fixa tem um simbolismo na linguagem cinematográfica, que aplicada na 

sequência, gera a ideia de que o espectador está ano local do filme, integrado na narrativa. 

Essa noção de perspectiva é endossada por Jaques Aumont (1995) como uma analogia 

figurativa, que caracteriza semelhança com o real onde o espectador possa ter uma conexão 

com a obra.  

A questão sonora em atuação com os elementos fotográficos citados anteriormente, 

evidencia a noção de participação. A ausência de diálogos ou ruídos sonoros tem como 

objetivo a centralização do foco do espectador apenas nas imagens dos letreiros. A trilha 

sonora musical soma a ambientação no clima de escracho e mistério construído no enredo 

fílmico.  
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3.2.5 Personalidade confusa  

 

As autoridades pedem que a mídia não faça do Bandido um herói, pela forma em que 

prática seus crimes, tirando dos ricos para dar para os pobres. Sua imagem é controversa, o 

Delegado Cabeção busca enquadrar nos mais perversos crimes que acontecem na cidade, nas 

costas do Bandido, e ainda toda a culpa pelo não desenvolvimento naquela parte da cidade, 

sendo  ele o responsabilizado por tudo. Sua relação com as mulheres é bastante evidenciada. 

Em tempos, há um lado humano, quando se envolve com as mulheres é romântico e gentil, 

porém, quando são suas vítimas é bastante cruel. Os narradores fazem comparações para 

tentar entender o espírito e o modo de agir do bandido.  

 

       

FIGURA 8 E FIGURA 9 – Bandido fazendo ameaças por telefone à Polícia; Bandido em romance com 

futura vítima  

Fonte: O Bandido da Luz Vermelha (1968) 

 

A linguagem fotográfica funciona diretamente com a narrativa. Nessa perspectiva, as 

sequências abordam o Bandido de forma mais humana, para isso, são usados planos de média 

distância para ambientar o espaço de ação do personagem, e os primeiros planos funcionam 

para exaltar o caráter humano e sensível, que nesta parte da trama, mostram seu lado afetivo. 

Na continuidade da sequência, após cometer mais um crime e avisar os policiais, o plano 

médio é executado, novamente, em um contra-plongée, que atua para exaltar a figura do 

Bandido na sua relação com a polícia.  

O enredo também contribui para a textura sonora criada pela trilha musical. Os rúidos 

de humanos e dos objetos caracterizam, segundo Martin (2011), uma continuidade sonora. 

Esse efeito serve para dar sequência às ações e aos acontecimentos, de modo que possa 

suavizar o desenrolar dos fatos construídos no enredo fílmico.  
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3.2.6 O cidadão de bem  

 

Mais uma representação do sensacionalismo da mídia. Os programas de auditório que 

defendem os estereótipos da “família tradicional”, a religião e da luta contra a corrupção 

entranhada em todos os níveis da sociedade. O apresentador defende a pena de morte para o 

bandido. O tema da higienização da sociedade vem à tona novamente. Um gênio ou uma 

besta? Indaga o letreiro luminoso. Em contraste, o Bandido segue com suas atitudes 

controversas, vivendo em um quarto de hotel em meio aos pertences roubados e das fotos de 

suas vítimas, em uma tentativa de criar uma memória para suas atrocidades. Há uma relação 

direta do Bandido com as suas vítimas, ele não sente culpa, é sua catarse contra a crueldade 

do mundo onde vive.  

 

   

FIGURA 10 e FIGURA 11– Programa de televisão sensacionalista  

O Bandido da Luz Vermelha (1968) 

 

 Na questão estética da linguagem fotográfica, a composição dos elementos que atuam 

em conjunto no quadro, que também usam de um elemento não específico do cinema, o 

cenário. Por consequência, essa função dos planos serve para ambientar o espectador na vida 

ou personalidade do personagem, o que Aumont (1995) caracteriza como sistema de 

representação. Aliada ao sentimento de representatividade do sujeito, a movimentação da 

câmera em um travelling frontal, na função que Martin (2011) define como finalmente, gera 

sensação de pertencimento, que o autor acredita que amplie a sensação de tensão mental do 

personagem.  

 Os recursos fotográficos aliados ao conteúdo dos diálogos criam esse reduto de 

tensão, que dentro da narrativa fílmica fazem menção a postura da sociedade em relação a 

temas polémicos, que até a contemporaneidade são amplamente discutidos. Dentro da 
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conjuntura social do Brasil, o filme ocupa um papel importante como disseminador de uma 

mensagem, uma crítica construída de forma escrachada, uma característica do cinema 

marginal.  

3.2.7 Quem tá de sapato não sobra  

 

A personalidade do Bandido começa a se alterar, há uma plena insatisfação consigo 

próprio e de maneira como está levando sua vida. A invasão da casa de um membro da elite 

paulista, acaba em chacina e mais uma tentativa de suicídio com tinta óleo, remetendo a sua 

infância. Antes o Bandido deixa mais um recado ao Delegado Cabeção e sua trupe, um grito 

de ódio contra a tortura. A forma de expressão rupestre, tinta no muro e os erros de português 

são a marca registrada do bandido. Não quer mais passar fome e frio, mas também não quer 

se render aos policiais. Mesmo cambaleando, resiste contra a opressão.  

 

  

FIGURA 12 E FIGURA 13  – Ameaças do Bandido nas paredes da casa de uma de suas vítimas 

Fonte: O Bandido da Luz Vermelha (1968) 

 

 Na linguagem fotográfica trabalhada na película também se encontram traços de 

outros gêneros cinematográficos, como o documentário.  São utilizados recursos de outros 

filmes para ilustrar uma passagem do personagem pelo cinema e inúmeros inserts para 

garantir as passagens de planos. As cenas externas são compostas por travellings laterais e 

verticais, situando o personagem em espaços distintos da trama. Dentro da sequencia há 

planos gerais em que além de situar o espectador, geral o sentimento de solidão ao 

personagem na concepção de Martin (2011). A proximidade e tensão que antecede mais uma 

ação violenta do Bandido, são explicitados por planos fechados. Quando o estado emocional 
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do personagem entra em total conflito, são utilizados close-ups para ampliar a sensação de 

sufoco.   

 As sequências também tem a textura sonora trabalhada em referências a outros 

gêneros cinematográficos, como os western pelos ruídos das armas de fogo , e no surrealismo 

pelas colagens sonoras e variações  de ruídos que compõe as sequências, essa caracterização 

dos usos dos recursos pelos gêneros por Luís Nogueira (2014).  Esses elementos interagem e 

contribuem para exprimir os sentimentos de confusão do personagem.  

 

3.2.8 O petroléo é nosso  

 

A figura política do J.B Silva entra no enredo, o candidato da Boca do Lixo a 

Presidência da República. Com a promessa de acabar com a guerra e a revolução, clamando 

pelo petróleo brasileiro, para conquistar a massa e ainda ajudar na captura do Bandido. O 

político é envolvido em esquemas de corrupção e suspeito de encomendar a morte de seu 

inimigo político. Em menção ao contexto de perseguição política, os narradores comentam os 

atentados que acontecem na cidade. Fuzilamentos de cidadãos a porta de suas casas e a 

atuação das forças armadas rebeldes.  

 

 

FIGURA 8 – J.B da Silva e seu discurso político duvidoso  

Fonte: O Bandido da Luz Vermelha (1968) 
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 A capacidade que os recursos podem agregar à narrativa, como foi mencionado 

anteriormente, não servem apenas para somar as imagens. A construção da narrativa do som é 

um papel a parte no cinema. Não somente nesta sequência selecionada, mas em grande parte 

do roteiro, o recurso dos diálogos e do poder da fala humana. Os autores Jullier e Marie 

(2009) afirmam que sem os recursos sonoros, muitos filmes não seriam legíveis somente por 

imagens.  

Vale ressaltar o momento histórico que o Brasil vivenciava nos anos 60, e os diálogos e 

monólogos construídos nesta película, tiveram a intenção de referenciar os acontecimentos da 

época. Dessa forma se ressalta o conceito de memória de que o cinema carrega, e também de 

um canal para expor ideias, e consequentemente, criar um espaço de debate.  

3.2.9  Rebelião e terror   

 

O Bandido está mudado. Após conhecer Janet Jane ele começa a pensar em outro estilo 

de vida, o terror e a revolução não fazem tanto sentido para ele agora. Ele procura explicar a 

sua natureza pra ela, que aparenta não se importar com o amor do Bandido. Toda sua 

personalidade e sua história estão em xeque pela relação com Janet. Ele tenta o suicídio mais 

uma vez, tentando se afogar no mar de Santos. 

 

  

FIGURA 9 E FIGURA 10 – Bandido e Janet na praia de Santos 

Fonte: O Bandido da Luz Vermelha (1968) 

 

  O desfecho da narrativa começa a evoluir. A personalidade do personagem está em 

declíneo. Para indicar a vulnerabilidade a qual está passando o personagem de Paulo Villaça, 

os planos gerais dominam os enquadramentos, que segundo Martin (2011) podem denotar 

uma ambiência moral baixa, um tom pessimista domina a trama.  
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Em momentos o personagem fala com câmera, remetendo a uma teatralidade no 

desespero de suprir seu sofrimento e sensibilizar o espectador com o seu drama íntimo. 

Novamente, a predominância de ruídos materiais e humanos agregam a narrativa o teor 

dramático da trama, caracterizando pelos monólogos do protagonista e o diálogo com a 

personagem de Janet Janet (Helena Ignez).  

3.2.10 A máscara do bandido   

 

Sua história de vida confusa e controversa disfarçam a identidade de Bandido da Luz 

Vermelha. A relação amorosa com Janet, que também trabalha com prostituta na Boca do 

Lixo, é o ponto crucial para que sua identidade secreta seja revelada. Janet descobre seu 

segredo, no porta malas de seu carro, onde carrega as tralhas roubadas. Janet então vende 

informações sobre o bandido. Um cenário de caos urbano se instala na cidade. Atentados com 

bombas e perseguições policiais são frequentes. O Bandido está provocando todas as 

autoridades. Para aproveitar o cenário de casos, J.B da Silva tenta alavancar sua campanha 

política prometendo a salvação da Boca do Lixo. 

 

 

FIGURA 11 –  Janet descobre o segredo do Bandido 

Fonte: O Bandido da Luz Vermelha (1968) 

 

 Em um ponto crucial da narrativa, a cena onde a história do Bandido da Luz 

Vermelha começa a ter seu desfecho, com uma câmera fixa, tendo variação apenas nos cortes, 

Janet descobre o segredo do Bandido. A composição fotográfica, do carro do Bandido no 

meio de um campo vazio, faz alusão a sua personalidade que está em conflito.  Na 

composição estética, os elementos são enquadrados para remeter a história do personagem, 

cada objeto tem uma relação pessoal do personagem com os crimes realizados durante todo o 
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filme. A metáfora presente na bagagem do personagem com os inscritos “Eu” tem uma 

simbologia que pode ser relacionada ao conflito interno da personalidade do Bandido, que em 

um processo catártico busca a solução para a sua vida.  

 Os elementos sonoros têm uma função de contrapor as imagens. Ainda que a 

identidade do personagem seja revelada, prevalece a ideia de mistério sobre quem realmente 

é o Bandido da Luz Vermelha. Os narradores contam histórias mirabolantes na tentativa de 

decifrar a misteriosa origem do Bandido.  

3.2.11 Eu sei que fracassei   

 

A vida do Bandido entra em total colapso com a descoberta de sua identidade. 

Organiza vários atentados contra figuras políticas e vai a busca da Janet Jane para sua 

vingança final. Na tentativa de voltar a suas origens, retorna até a favela do Tatuapé para 

reencontrar o seu “Eu”. Carregando sua mala com os pertences que marcaram sua vida, se 

livra de tudo e já prevê sua morte. Ele tinha plena noção dos acontecimentos que levaram sua 

vida aquele ponto e, já tinha planejado sua morte.  

 

  

FIGURA 12 e f– Bandido se desfaz de suas memórias 

Fonte: O Bandido da Luz Vermelha (1968) 

  

 O colapso da trama é trabalhado na estética fotográfica com o ritmo acelerado das 

câmeras, os enquadramentos inclinados e os planos fechados, que na conjuntura das 

sequências induzem o espectador na identificação de desespero da personalidade do 

personagem. Na cena em que o Bandido volta à favela do Tatuapé onde nasceu, na busca de 

suas origens carregando apenas sua bagagem, para que enfim, destrua suas memórias. A 

linguagem fotográfica é uma câmera com um grau mais alto, caracterizando um plongee que 
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na definição de Martin (2011) tem a função de inferiorizar o sujeito, esmaga-lo moralmente, 

ampliando a sensação de fatalidade que vai dar o desfecho a narrativa.  

 As texturas sonoras são calcadas na ambientação da narrativa, uma mistura de 

sonoridades e ruídos que atuam em conjunto com o conteúdo dos diálogos. Essa caraterística 

sonora é presente ao longo de toda a obra, os arranjos sonoros que reverbera nas cenas mais 

emblemáticas legitimam a construção diferenciada dos elementos sonoros, que no contexto 

geral da película tencionam a atenção dos espectadores.  

 

3.2.12 A terrível luz vermelha   

  

A perseguição ao Bandido chega ao fim. Antes que a turma do Delegado Cabeção o 

capturasse, o Bandido dá fim a sua vida em uma rede elétrica, uma das únicas formas de 

tortura do qual ele não havia tentado ainda. Os inspetores não acreditam que seja ele mesmo 

o Bandido da Luz Vermelha. O êxtase do Delegado Cabeção o fazem ter o mesmo destino do 

Bandido. Os dois morrem abraçados em meio ao lixão da favela do Tatuapé.  

 

 

  

FIGURA 13 E FIGURA 14 – A morte do Bandido e o do Delegado Cabeção  

Fonte: O Bandido da Luz Vermelha (1968)  

 

A cena final d‟O Bandido da Vermelha é marcada pelo fim da perseguição ao 

personagem, e simula um ferimento feito pelos policiais, abus a do tom de escracho da 

justiça. Ele não quer ser derrotado por forças externas. O personagem de Villaça envolto por 

cabos elétricos resolve dar fim a sua própria vida. O conteúdo dramático da cena é exaltado 

por uma câmera baixa, onde o foco central são os personagens do Bandido e do Delegado 

Cabeção.   
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A composição fotográfica criada pelas formas geométricas em contraste ampliam a 

significação do plano. A morte do Bandido não simboliza apenas o fim da perseguição, ele 

atua como um mártir da sociedade, morrendo desnudo ao lado de seu maior inimigo, a lei.  

O final da obra tem um tom sarcástico, experimental e surrealista. Com a 

sobreposição de imagens, ruídos, mais de uma trilha musical, o desfecho da vida de Luz  é 

um emaranhado de histórias. A voz dos narradores ainda busca entender que foi o bandido e 

meio a uma fusão de imagens. É o fim da ameaça da terrível luz vermelha.  
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3.3 Montagem  

 

A montagem é a verve da linguagem cinematográfica. Como evidencia Aumont 

(1995), o cinema é uma arte de combinação e organização dos elementos. A montagem é o 

espaço de interação entre todos os elementos que compõe a linguagem fílmica, por meio dela 

é que criada a narrativa de cada película. Visto a importância e a particularidade deste 

elemento, este subcapítulo vai abordar o contexto geral para elucidar sobre a construção e 

função na obra.  

 Na concepção de Martin (2011), a montagem é dividida em três categorias: narrativa, 

expressiva e ideológica.  Para a análise desse elemento no filme O Bandido da Luz Vermelha, 

podemos identificar a atuação da montagem expressiva alternada, que tem como 

característica baseada na simultaneidade temporal das duas ações e a montagem narrativa, 

por apresentar um filme de forma que se pode identificar um enredo construído na estrutura 

de apresentação do personagem, conflito e desfecho da história.  

A utilização dessa técnica tem como objetivo, causar estranhamento pelo choque entre 

as unidades de montagem, ou seja, o contraponto entre os planos geram um novo significado 

para a narrativa. Em sua aplicação no objeto em questão, fazem com que a progressão 

dramática seja sentida desde o começo do filme. O ritmo empregado pelos planos de curta 

duração e os cortes secos visa criar um choque estético, que aproximam o espectador dos 

sentimentos vivenciados pelo personagem principal.  

A montagem narrativa constrói uma linearidade nos acontecimentos da história, que 

pode ser observada na solidificação da história, que apresenta uma série de acontecimentos 

que compõe uma narrativa inteligível.  

 Sendo assim, os conceitos de montagem levantados no referencial teórico da 

linguagem cinematográfica, pode-se identificar o funcionamento das duas categorias do 

elemento. O objeto apresenta uma narrativa clássica, pelo encadeamento das sequências 

dentro do contexto geral da obra, e usa dos elementos de uma montagem expressiva para 

explicitar os conflitos psicológicos do personagem e sua interação com o meio externo.   

A forma de em que foi construída a montagem dos planos, fazendo a ligação dos 

conflitos psicológicos do personagem tendo como plano de fundo as problemáticas em que a 

sociedade estava passa, constrói a sensação de contraponto da relação do protagonista com o 

mundo. A forma em que o enredo da trama foi construído, unido os cortes rápidos, aos 

elementos fotográficos e sonoros favorecem as características da montagem expressiva usada 

na obra.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho final de graduação teve como objetivo evidenciar de que forma a 

linguagem cinematográfica no filme O Bandido da Luz Vermelha, construiu a ideia de 

transgressão para o cinema nacional.  

 O objeto representa um marco para o cinema nacional, sendo sempre lembrado pelos 

estudiosos e profissionais da área cinematográfica, mesmo passando quase 50 anos de sua 

criação e execução pelo diretor catarinense Rogério Sganzerla. Para elaborar esta pesquisa 

acadêmica foram estudados o histórico do cinema mundial, bem como, sua chegada e 

disseminação no âmbito nacional, para compreensão da significância que o objeto tem para o 

cenário do cinema brasileiro. Também foi necessária a compreensão a origem e evolução da 

linguagem cinematográfica e suas inúmeras aplicabilidades dentro do processo de criação e 

concepção de uma produção fílmica.  

  Ficou evidenciado a importância quo o objeto tem para o cinema nacional, visto que 

na época em que foi roteirizado e filmado por Sganzerla, então com 22 anos de idade , a 

conjuntura histórica do cinema nacional e do cenário político, careciam de obra que 

quebrassem as amarras de uma nação que vivia sobre as forças militares. O diretor teve o 

ímpeto de transgredir os conceitos, que até então, vigoravam no cinema nacional por meio 

das produções do cinema novo.   

 O conteúdo intelectual escrachado que o filme apresenta, é uma forma de rebeldia 

contra o governo militar e sobretudo, sobre o classicismo que o cinema nacional enfrentava. 

A linguagem cinematográfica utilizada pelo diretor denota uma inovação dos conceitos 

artísticos da época, como uma montagem expressiva para denotar os conflitos do personagem 

principal e a sua relação com uma sociedade que o afeta de inúmeras maneiras, o que a obra 

relaciona de maneira metafórica com o contexto político e social do Brasil durante a década 

de 1960.  

O ritmo frenético das câmeras, os enquadramentos com ângulos diferenciados e uma 

textura sonora, evidenciam o conceito de ruptura para o cinema nacional, que nas mãos de 

Sganzerla e de outros cineastas do cinema marginal, mostraram que em meio a caos social e 

artístico que pairava nas terras tupiniquins, havia espaço para um cinema de guerrilha, que 

por meio do choque psicológico poderia transmitir uma mensagem que perduraria por 

décadas. É um movimento que aprendeu a fazer e a construir cinema com as próprias mãos, 

inventando e desconstruindo técnicas, colocando em evidência temas que não tinham espaço 

no modelo tradicional, colocando histórias absurdas no papel e depois no rolo de filme.  
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O cinema tem o poder de evidenciar nos quadros e apresentar nas telas, histórias 

mirabolantes em sua simplicidade e complexas na construção da linguagem cinematográfica 

e das técnicas utilizadas para a concepção das obras. Cinema é comunicação. Cinema conta 

histórias, registra, marca época, cria tendências. Sem dúvidas, O Bandido da Luz Vermelha é 

uma obra que vai perdurar por épocas, visto que pelo seu conteúdo político nas entrelinhas, 

pela crítica escrachada ao um modo de vida e pela forma de como a violência atua na 

sociedade, com suas idiossincrasias e problemáticas.  Sendo assim, o cinema tem sua força de 

expressão baseada na complexidade de contar histórias por meio de imagens, sons e a 

montagem e atuação de tantos elementos que compõe a sétima arte.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1: O cartaz do filme: O Bandido da Luz Vermelha 
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Anexo 2: Sinopse e Ficha técnica 

 

Sinopse:  

Jorge, um assaltante de residências de São Paulo, apelidado pela imprensa de "Bandido da 

Luz Vermelha", desconcerta a polícia ao utilizar técnicas peculiares de ação. Sempre 

auxiliado por uma lanterna vermelha, ele possui as vítimas, tem longos diálogos com elas e 

protagoniza fugas ousadas para depois gastar o fruto do roubo de maneira extravagante. 

Na cidade de Santos se apaixona pela musa Janete Jane, conhece outros assaltantes, um 

político corrupto e acaba sendo traído. Perseguido e encurralado, encontra somente uma saída 

para sua carreira de crimes: o suicídio. O filme é baseado na história real do criminoso 

catarinense João Acácio Pereira da Costa 

 

 

Ficha Técnica: 

Título Original: O Bandido da Luz 

Vermelha 

Gênero: Policial 

Duração: 92 min. 

Lançamento (Brasil): 1968 

Distribuição: Urânio Filmes e Riofilmes 

Direção: Rogério Sganzerla 

Roteiro: Rogério Sganzerla 

Produção: Urânio Filmes 

Música: Rogério Sganzerla 

Fotografia: Peter Overbeck 

Desenho de Produção: Andréa Tonaci 

Montagem: Sílvio Renoldi 

 

 

 

 

 

 

Elenco: 

Helena Ignez 

Paulo Villaça 

Pagano Sobrinho 

Luiz Linhares 

Sônia Braga 

Renata Souza Dantas 

Miriam Mehler 

Carlos Reichenbach 

Maurice Capovila 

Antônio Lima 

Lola Brah 

Sérgio Hingst 

Roberto Luna 

Sérgio Mamberti 

José Marinho 

Ezequiel Neves 

Renato Consorte 

Ítala Nandi 

Neville de Almeida 
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Anexo 3: Manifesto do Cinema Fora da Lei de Rogério Sganzerla 

1 – Meu filme é um far-west sobre o III Mundo. Isto é, fusão e mixagem de vários gêneros. Fiz um 

filme-soma; um far-west mas também musical, documentário, policial, comédia (ou chanchada?) e 

ficção científica. Do documentário, a sinceridade (Rossellini); do policial, a violência (Fuller); da 

comédia, o ritmo anárquico (Sennett, Keaton); do western, a simplificação brutal dos conflitos 

(Mann). 2 – O Bandido da Luz Vermelha persegue, ele, a polícia enquanto os tiras fazem reflexões 

metafísicas, meditando sobre a solidão e a incomunicabilidade. Quando um personagem não pode 

fazer nada, ele avacalha. 3 – Orson Welles me ensinou a não separar a política do crime. 4 – Jean-Luc 

Godadrd me ensinou a filmar tudo pela metade do preço. 5 – Em Glauber Rocha conheci o cinema de 

guerrilha feito à base de planos gerais. 6 – Fuller foi quem me mostrou como desmontar o cinema 

tradicional através da montagem. 7 – Cineasta do excesso e do crime, José Mojica Marins me apontou 

a poesia furiosa dos atores do Brás, das cortinas e ruínas cafajestes e dos seus diálogos aparentemente 

banais. Mojica e o cinema japonês me ensinaram a saber ser livre e – ao mesmo tempo – acadêmico. 8 

– O solitário Murnau me ensinou a amar o plano fixo acima de todos os travellings. 9 – É preciso 

descobrir o segredo do cinema de Luís poeta e agitador Buñuel, anjo exterminador. 10 – Nunca se 

esquecendo de Histchcock, Eisenstein e Nicholas Ray. 11 – Porque o que eu queira mesmo era fazer 

um filme mágico e cafajeste cujos personagens fossem sublimes e boçais, onde a estupidez – acima de 

tudo – revelasse as leis secretas da alma e do corpo subdesenvolvido. Quis fazer um painel sobre a 

sociedade delirante, ameaçada por um criminoso solitário. Quis dar esse salto porque entendi que 

tinha que filmar o possível e o impossível num país subdesenvolvido. Meus personagens são, todos 

eles, inutilmente boçais – aliás como 80% do cinema brasileiro; desde a estupidez trágica do Corisco à 

bobagem de Boca de Ouro, passando por Zé do Caixão e pelos párias de Barravento. 12 – Estou 

filmando a vida do Bandido da Luz Vermelha como poderia estar contando os milagres de São João 

Batista, a juventude de Marx ou as aventuras de Chateaubriand. É um bom pretexto para refletir sobre 

o Brasil da década de 60. Nesse painel, a política e o crime identificam personagens do alto e do baixo 

mundo. 13 – Tive de fazer cinema fora da lei aqui em São Paulo porque quis dar um esforço total em 

direção ao filme brasileiro liberador, revolucionário também nas panorâmicas, na câmara fixa e nos 

cortes secos. O ponto de partida de nossos filmes deve ser a instabilidade do cinema – como também 

da nossa sociedade, da nossa estética, dos nossos amores e do nosso sono. Por isso, a câmara é 

indecisa; o som fugidio; os personagens medrosos. Nesse País tudo é possível e por isso o filme pode 

explodir a qualquer momento. 

 

 


