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A MISE-EN-SCÈNE DA SOMBRA: MODALIDADES PLÁSTICAS E 

EFEITOS DRAMÁTICOS 
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Resumo: Plínio, o Velho, defende na sua História Natural que a arte da pintura terá 
começado através do exercício de contornar as sombras. Esta ligação entre sombra, 
imagem e representação conheceu ao longo dos séculos diversas modalidades, com 
variados efeitos dramáticos. Na proposta que agora apresentamos, propomo-nos refletir 
sobre a forma como a sombra tem sido no cinema um aspeto fundamental da 
plasticidade das imagens, com consequências narrativas e dramáticas múltiplas e 
fulcrais.  
Trataremos de enunciar as suas modalidades (umbra, penumbra e antumbra) e de 
analisar a sua presença e os seus efeitos em diversas situações, géneros e movimentos 
(do expressionismo ao film noir, do filme de terror ao melodrama), recorrendo ainda, 
para uma contextualização mais abrangente, a exemplos da história da pintura, da 
fotografia ou da ilustração. 
Procuraremos averiguar de que modo a mise-en-scène da sombra pode ser colocada em 
paralelo com as ideias de cineastas como Hitchcock, que afirmava pretender dirigir a 
audiência mais do que dirigir o filme, ou de Tarkovsky, que falava de esculpir o tempo, 
sendo que nos interessa aqui, de forma análoga, refletir sobre a ideia de esculpir a luz. 
Para tal, alguns conceitos se revelarão operatórios: o plástico e o dramático, o positivo 
e o negativo, a incompletude e a plenitude, a opacidade e a transparência, o evidente e 
o secreto, o limite e o limiar. 
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Na noite passada estive no Reino das Sombras  

Maximo Gorky, 1926 

 

 

 
1 Presidente do Departamento de Artes da UBI, onde é Professor Associado, tendo sido diretor da 
licenciatura em Cinema (2008-2015). Leciona ou lecionou unidades curriculares como Géneros 
Cinematográficos, Laboratório de Guionismo, História do Cinema ou Cinema e Outras Artes. É autor, 
entre outros, dos livros Laboratório de Guionismo, Géneros Cinematográficos, Planificação e 
Montagem, Os Cineastas e a sua Arte ou Histórias do Cinema (livroslabcom.ubi.pt). 
2 Licenciado e mestre em Cinema pela Universidade da Beira Interior, onde é docente de unidades 
curriculares na área da Imagem. Como projeto final de mestrado escreveu e realizou a curta-metragem 
Sussurro. É membro da comissão organizadora das Jornadas do Cinema em Português. Atualmente 
desenvolve o seu projeto de investigação no Doutoramento em Media Artes da UBI. 
 
Nogueira, Luís & Cabral, Fernando. 2022. “A mise-en-scène da sombra: modalidades plásticas e efeitos 
dramáticos”. In Atas do X Encontro Anual da AIM, editado por Carlos Natálio, Elisabete Marques e 
Marta Pinho Alves, 183-192. Lisboa: AIM. ISBN: 978-989-54365-4-5. 



184 
 

Não deixa de ser irónico que os estudos sobre a sombra se mantenham, em grande 

medida, no escuro. Queremos com isto dizer que, sendo a sombra um elemento estético 

fulcral da história da arte e da do cinema, a sua problematização teórica é, 

proporcionalmente, relativamente escassa – como se fosse, paradoxalmente, uma 

matéria evidente, transparente, clara. Ainda assim, vale a pena referir duas obras que, 

dedicando-se à reflexão sobre a história e a estética da sombra nas artes, abordam 

também o cinema: Grasping Shadows: The Dark Side of Literature, Painting, 

Photography and Film, de William Chapman Sharpe, e A Short History of the Shadow, 

de Victor I. Stoichita. O primeiro diz que “self-referentially, the shadow-show (...) can 

serve as a metaphor for cinema itself” (Sharpe 2017, 128) e refere-se à “shadowy 

quality of the medium” (123). O segundo diz que a hiperbolização da sombra foi um 

triunfo “in the new medium of the cinema”, em particular no cinema expressionista, 

sobre o qual diz que “by examining some of the most famous shots to be found in 

Expressionist films, we discover the definitive characteristics of the aesthetics of the 

shadow” (Stoichita 1999, 148). Ao expressionismo junta-se o noir como época fulcral 

da estética fílmica da sombra. Diz Sharpe:  

 

“A slew of technical devices (gobos, cuculoris, cookies) and 

lighting tricks gleaned from painting, along with brighter lights, more 

extensive tracking equipment, and more experience with low-light 

shooting, meant that by the end of the noir era there was little that a 

creative director could not do with shadow” (315). 

 

Também pouco recorremos a expressões como umbra ou antumbra. E poucas 

vezes falamos de penumbra, ou de contraluz. O nosso léxico para a sombra é 

relativamente limitado e poucas vezes ativado. E mesmo o período histórico mais negro 

da humanidade, a Idade das Trevas, é na realidade injustamente conhecido como tal – 

pensemos na arte dessa época e o que vemos são vitrais diáfanos, dourados 

resplandecentes e cores vivíssimas; as trevas medievais não têm sombra. Aliás, 

precisaríamos mesmo de esperar pelos mestres do chiaroscuro (Caravaggio, 

Rembrandt, De La Tour) para assistir a uma inusitada valorização da sombra.  

Se a importância da sombra para a – mesmo que lendária – origem das imagens 

é salientada por Da Vinci, ecoando Plínio, ao dizer que “a primeira imagem consistiu 

numa única linha, desenhada à volta da sombra de um homem que o sol projetou na 
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parede” (Da Vinci 2018, 70), esta condição fundadora, ontológica, quase mitológica, 

também não encontra correspondência numa semiótica da sombra, uma tarefa que 

continua sempre adiada, como se a sombra não tivesse nada para significar, nenhum 

sentido para revelar, nenhuma verdade para instituir.  

Contudo, através de silhuetas chinesas, teatros de sombras ou brinquedos óticos, 

as sombras antecederam o cinema, prenunciando-o, desdobradas posteriormente nas 

mais diversas estéticas, tendências, alternâncias e partilhas: o paradigma realista e o 

efeito dramático, a plasticidade e a planura, o positivo e o negativo, a incompletude e a 

plenitude, a transparência e a opacidade, a evidência e o segredo, o limite e o limiar, o 

verso e o reverso. Nesta comunicação desdobramos, de seguida, a temática da sombra 

num tríptico: a primeira parte alude à sombra antes do cinema, a segunda trata da 

sombra no cinema e a terceira reflete sobre a sombra depois do cinema. 

 

1. A sombra antes do cinema 

Como depreendemos do que ficou dito, podemos falar de uma poética da sombra 

que antecede o cinema, a qual, como a própria sombra, remete para uma existência 

dupla: a criação – a sombra como matéria; a contemplação – a sombra como atmosfera. 

De um lado, o trabalho do autor; do outro, as operações do espectador. De um lado, o 

fiat lux bíblico; do outro, a alegoria da caverna platónica. Entre uma dimensão e outra, 

prenunciando o cinema, a phantasmagoria de Robertson. Mas também poderíamos 

evocar a descrição de Milton, no Paradise Lost, onde se lê “And the almighty spake/Let 

there be lights” e parecemos ouvir o todo-poderoso dizer: Luzes, câmara, ação! (veja-

se a ilustração feita para esta obra, em 1824, por John Martin, denominada Creation of 

Light, e logo se percebe a analogia entre o demiurgo e o auteur). Ou observemos a 

gravura de Samuel van Hoogstraten, Shadow Dance, de 1675, na qual a dimensão 

cénica da sombra é bem evidente, e quase parecemos escutar Sócrates a descrever o 

mito da caverna. 

Já se quisermos fazer uma brevíssima história da sombra na arte, a mesma talvez 

deva centrar-se na ideia de uma Idade de Ouro da sombra, a qual iria do início do século 

XVII ao início do século XIX, um período de extraordinário chiaroscuro e tenebrismo, 

mas envoltos numa extraordinária (e espiritual, muitas vezes) aura dourada. Caravaggio 

e Rembrandt são as referências maiores e mais populares. Mas devemos juntar-lhes, 

espalhados pela Europa barroca, De La Tour, Van Honthorst, Ribalta ou Zurbarán. Mais 

tarde, os românticos: Delacroix, Géricault, Fuseli, Friedrich, Goya, Turner. Pelo meio, 
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Joseph Wright of Derby, a quem coube ilustrar, em 1785, em The Corinthian Maid, 

através da harmonia do negro e do ouro, a história da origem da pintura narrada por 

Plínio na sua História Natural: 

 

“A questão quanto à origem da arte da pintura é incerta. Os 

egípcios declaram que foi inventada entre eles há seis mil anos, antes 

de passar para a Grécia. Quanto aos gregos, (...) todos concordam que 

começou traçando um contorno ao redor da sombra de um homem e, 

consequentemente, que as imagens foram originalmente feitas dessa 

forma.” 

 

Já no título de um livro de Alex Webb podemos encontrar o tom metafórico e 

espiritual da sombra: The Suffering Light. A sombra seria, então, o sofrimento da luz, 

simultaneamente pathos e gravitas. Inúmeros seriam os exemplos da história da 

fotografia em que poderia alegorizar-se tal ideia, de Tomoko in her bath, extraordinária 

pieta de W. Eugene Smith, de 1971, a Twilight e várias outras séries com que Gregory 

Crewdson nos foi assombrando nas últimas décadas. De um outro ponto de vista, 

poderíamos nas enigmaticamente perturbadoras e humildes fotografias de wild life de 

George Siras III, do início do século XX, encontrar tonalidades e espelhamentos do 

thriller infantil The Night of the Hunter, esse filme incomum de vulnerabilidades 

sofridas, ou do underground funéreo de David Lynch, esse cineasta de sombras 

psíquicas. Ainda na fotografia, de Man Ray e Moholy-Nagy chegam as sombras 

profundas e abstratas do fotograma, de Brassai e Rodchenko as sombras geométricas 

da mise-en-scène urbana modernista, algures entre o expressionismo alemão do 

zeitgeist de então e o noir que haveria de vir. 

 

2. A sombra no cinema  

Chegamos à sombra no cinema. E podemos dizer que se a sombra conheceu na 

fotografia um lugar propício à sua (re)emanação, é no cinema que ela conhece uma 

espécie de Idade de Platina que a fará proliferar nas mais diversas modalidades, em 

particular nos períodos do expressionismo alemão e do noir americano. Mas a 

importância cénica ou plástica da sombra no cinema não se cinge a esses dois contextos. 

De seguida apresentamos uma espécie de catálogo de sombras, agrupando em nove 

conjuntos os exemplos que nos permitem conhecer essas manifestações. 
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#sombras_expressionistas 

Da sombra expressionista podemos dizer que é a mãe de todas as sombras 

cinematográficas. É em filmes como O Gabinete do Dr. Caligari (1920), Nosferatu 

(1922), O Gabinete das Figuras de Cera (1924), O Último Homem (1924) ou 

Metropolis (1927) que nascem as sombras que tão importantes se revelariam no noir, 

claro, mas também em géneros tão diversos como o melodrama ou o terror, e em 

cineastas tão distantes como Orson Welles e Tim Burton. 

 

#sombras_noir 

A sombra noir é a sombra de género por excelência. De género, segundo uns, ou 

de estilo, segundo outros. É para essa sombra que a nossa imaginação ou a nossa 

memória tendem quando pensamos em sombras no cinema. Sombras noir típicas, fatais, 

se assim podemos dizer, como encontramos em Double Indemnity (1944), Detour 

(1945), The Postman Always Rings Twice (1946), The Third Man (1949), T-Men (1947) 

ou Raw Deal (1948), sendo a fotografia destas duas últimas obras assinada, 

paradigmaticamente, por John Alton, o mais tenebrista entre os seus pares. Mas também 

sombras noir em tangente ao género, como vemos em Citizen Kane (1941), Sunset 

Boulevard (1950) ou The Night of the Hunter (1955).  

 

# sombras_de_género 

Mas se pensamos em Hollywood e no cinema de género, a relevância da sombra 

não se cinge ao noir. O trabalho de Russell Metty nos melodramas clássicos de Douglas 

Sirk como Magnificent Obsession (1954) ou All That Heaven Allows (1955) é um ótimo 

exemplo de incursão da sombra num universo dramático menos obscuro do que, 

usualmente, assumimos, mas muito mais penumbroso do que aparenta. Para não 

falarmos das medonhas sombras do cinema de terror: dos já referidos Caligari, 

Nosferatu e Night of the Hunter a Night of the Living Dead (1968), passando por 

Dracula (1931 e 1958), Frankenstein (1931), I Walked with a Zombie (1943) ou A 

Máscara do Demónio (1965), exemplos não escasseiam. 

 

#sombras_espirituais  

Note-se que a sombra no cinema não é uma mera questão de estilização, de estética ou 

de atmosfera - nem somente de género hollywoodesco. Por vezes, ela entra numa outra 

dimensão, uma dimensão mais profunda, mais existencial, eventualmente filosófica, 
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assumindo-se, nuns momentos, transcendente, noutros alegórica; numas ocasiões, 

onírica, noutras apocalíptica: Fausto (1926), A Bela e o Monstro (1946), Morangos 

Silvestres (1957), Sétimo Selo (1957), Persona (1966), Hiroshima, Meu Amor (1959), 

O Último Ano em Marienbad (1961), Nostalgia (1983), O Sacrifício (1986), O Cavalo 

de Turim (2011) ou The Tree of Life (2011) não esgotam todos os casos, mas são 

exemplo suficiente de usos mais ou menos pontuais, mas sempre significativos da 

sombra. O cinema de autor não hesitou, pois, em sombrear a imagem para iluminar uma 

ideia ou uma emoção. 

 

#sombras_faciais 

Se associamos, usualmente, a sombra a um espaço, uma paisagem ou um 

ambiente, na realidade, também o rosto foi sombreado inúmeras vezes, acumulando 

sobre os seus traços as mais diversas emoções, da vulnerabilidade à ameaça, da solidão 

à exasperação. Veja-se o clássico Dracula, de Tod Browning, e o modo como a sombra 

realça o monstruoso vampírico; veja-se a vulnerabilidade desesperada do protagonista 

de Detour; veja-se o halo hipnótico da protagonista de Cat People; vejam-se as 

aparições fantasmáticas de Neon Demon (2016), de Nicolas Winding Refn, cineasta 

post-neo-noir por excelência; vejam-se as penumbras assassinas com que Coppola e 

Storaro cobrem os rostos de Brando e Sheen em Apocalypse Now. 

 

#sombras_grotescas  

Um tipo de sombras talvez mais discreto é o constituído por aquelas que podemos 

designar por grotescas, ou, de um outro ponto de vista, classificar como ornamentais. 

São aquelas sombras que, delicadamente, quase como arabescos ou filigranas, se 

insinuam e recortam sobre os rostos ou os corpos das personagens, projeções de um 

ramo de uma árvore, do rendilhado de uma cortina, da silhueta de um objeto. Podemos 

resumir tudo num autor, num estilo, numa estética: são as sombras dos filmes de 

Jacques Tourneur, esse mago da elegância humilde, da mise-en-scène lo-budget que 

podemos encontrar em Cat People ou, ainda mais, em I Walked with a Zombie. Mas 

basta um visionamento atento de The Postman Always Rings Twice ou da versão 

original de Cape Fear, para darmos apenas dois exemplos, para nos confrontarmos 

também aí com estas sombras tão frágeis quanto insidiosas. 
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#sombras_douradas  

Da sombra se pode dizer que é a ausência de luz, logo será também a ausência de 

cor. Porém, a sombra e a cor conjugam-se muitas vezes de forma tão consistente como 

a sombra e a luz. Uma das combinações mais profícuas é a do ouro com o negro (de 

algum modo fundindo o ouro medieval com o negro renascentista: este podia mesmo 

ser o resumo da sombra barroca). A combinação de uma aura dourada com uma sombra 

densa foi muitas vezes um recurso da pintura, como já referimos, mas também do 

cinema, como se pode constatar em cenas memoráveis e famosas de filmes tão diversos 

como Gone with the Wind (1939), An American in Paris (1951), Days of Heaven 

(1978), Apocalypse Now (1979) ou, mais recentemente, de Blade Runner 2049 (2017), 

1917 (2019) ou Ad Astra (2019). 

 

#sombras_coloridas 

Mas não é apenas no dourado que a sombra encontra uma parceria colorida 

apropriada. Com o vermelho, com o verde, com o azul, com o laranja, a sombra se 

combinou para criar ambientes ao mesmo tempo translúcidos e opacos, ou, poderíamos 

dizer, com os mais diversos cromatismos e tonalidades a sombra se combina para criar 

uma atmosfera. Alguns exemplos: Vertigo (1958), Suspiria (1977), Paris, Texas (1984), 

The Matrix (1999), Kill Bill (2003), The Dark Knight (2008), The Master (2012), Carol 

(2015), La La Land (2016) ou Moonlight (2016). 

 

#sombras_abstratas  

Mas a sombra pode também desenhar silhuetas, abstrações quase plenas, enigmas 

para decifrar: de Gone with the Wind a The Neon Demon, passando por I Walked with 

a Zombie, The Night of the Hunter, Psycho (1960), A Noite (1961), The Sound of Music 

(1965), One from the Heart (1981), Kill Bill, The Assassination of Jesse James by the 

Coward Robert Ford (2007) ou The Tree of Life (2011), em todos eles a silhueta se 

afirma como fator simbólico decisivo. Em certa medida, a silhueta, não sendo a única 

forma de abstração proporcionada pela sombra (de La La Land a Gold Diggers of ‘33, 

a Raw Deal ou a Sétimo Selo, muitos são os exemplos que atestam a sua diversidade), 

é a sua manifestação mais evidente. 
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3. A sombra depois do cinema  

E depois do cinema, o que aconteceu à sombra? Podemos falar de uma Idade de 

Prata da sombra, um período em que esta se desmultiplica, mas ao mesmo tempo se 

desvanece, seja no cinema mais recente (e demais imagens em movimento), seja nas 

restantes artes? Na realidade, se a modernidade artística não anulou a sombra, relegou-

a para um papel ocasional, mas não irrelevante. De algum modo, podemos reduzir a 

existência da sombra na arte desde o final do século XIX numa frase: a abstração matou 

a sombra. O seu desaparecimento progressivo não podia começar senão com o realismo: 

de facto, o nosso olhar é diurno, não vemos no escuro. E, como se sabe, o 

impressionismo fez da luz uma das suas matérias, como a abstração elegeu a cor para a 

sua plasticidade. Podemos ver no quadro negro de Malevitch (Quadrado Negro sobre 

Fundo Branco, de 1915) uma enorme e abstrata sombra, mas podemos ver 

simplesmente uma superfície de cor, escura. 

O desaparecimento progressivo da sombra no cinema pode também resumir-se 

numa frase: a luz da rua matou a sombra do estúdio. Após o extraordinário sucesso 

plástico do expressionismo alemão e do seu principal sucedâneo, o filme noir, as novas 

estéticas cinematográficas, principalmente o neorrealismo e a nouvelle vague (mas 

também o chamado cinema de autor), elegeram, por motivos diferentes, mas com 

consequências similares, a luz natural como matéria principal – e se o naturalismo era 

já uma premissa do cinema convencional e narrativo um pouco por todo o mundo, o 

realismo (re)entrava progressivamente na estética do cinema para a dominar e não mais 

se ausentar. A estilização vai diminuindo e o pandan naturalismo/realismo (que 

procuram fins similares com meios diferentes: de um lado através do artifício, do outro 

através do autêntico) instaurar-se-ia como o critério estético e discursivo decisivo, não 

apenas no cinema, mas igualmente no audiovisual – basta um zapping pelos canais ou 

pelas plataformas de streaming de filmes e séries para constatarmos a homogeneidade 

das imagens que nos invadem o lar, imagens quase sem sombra. Da rua, para onde 

Rosselllini (com Roma, Cidade Aberta, de 1945, Libertação, de 1946, Alemanha, Ano 

Zero, de 1948) ou De Sica (Ladrões de Bicicletas, de 1948, Umberto D, de 1952), 

primeiro, ou Godard (O Acossado, 1959) e Varda (Cléo das 5 às 7, de 1962), depois, 

levaram o cinema, ao regresso ao estúdio com o green screen e o CGI, de que são 

exemplos 300 (2006), de Zach Snyder, ou, especialmente, Sin City (2005), de Robert 

Rodriguez, exemplo técnico e estilístico extraordinário da recuperação de uma estética 
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noir integralmente operada em contexto de estúdio, é toda uma história da sombra no 

cinema que está por escrever. 

Mas o fim da sombra no cinema não se deve apenas ao neorrealismo e à nouvelle 

vague, existe um outro fator: a televisão. De algum modo, podemos dizer que: a luz 

emitida matou a sombra projetada. Se o cinema é, como dizia Gorky, o reino das 

sombras, a televisão é o meio sem sombra. Daí a sombra não ser relevante para a 

espectatorialidade televisiva como o é para a espectatorialidade cinematográfica. Por 

isso, também, ao contrário do que acontece no cinema, em que o escuro prolonga o 

universo fílmico, o fora de campo da televisão deixa de ser relevante, já que tudo é 

visível e evidente no seu exterior, sem segredo, sem mistério, sem aquela dimensão 

obscura, fantasmática, de que falava Norma Desmond em Sunset Boulevard (1950), de 

Billy Wilder: “There's nothing else. Just us, and the cameras, and those wonderful 

people out there in the dark”. Dimensão que poucas obras captaram tão bem como a 

série Theaters, de Hiroshi Sugimoto, iniciada nos anos 1970. 

Mas a morte da sombra não tem apenas estes autores. Na realidade, o vídeo não 

matou apenas a radio star, ele também matou a penumbra. Se admitirmos que a 

videoarte levou as imagens em movimento para a galeria, desse modo expandindo o 

cinema, ao fazê-lo retirou-as de uma penumbra onde tinham (quase) sempre existido, e 

que fazia da experiência da sala escura algo de ritualístico e cerimonial e não apenas 

expositivo ou doméstico. É esse, também, um dos passos ou movimentos em que o 

cinema – e a sombra – vai perdendo a sua aura, ou seja, a penumbra: na televisão, na 

galeria de arte ou no streaming, a penumbra deixa de ser, por norma, o contexto ideal 

de vivência das imagens, sendo apenas uma circunstância, não uma essência. O ecrã – 

catódico neste caso – emite luz, esta não é nele projetada, como acontece na sala de 

cinema. Logo, dispensa a penumbra. No fundo, é como se as imagens e a arte fossem, 

de certa forma, ficando sem mistério e sem sombra, sem esse “enigma da sombra” 

(1999, 31) por desvendar, a que se refere Tanizaki em Elogio da Sombra, autor que 

sobre o mesmo tema diz: "(...) creio que o belo não é uma substância em si, mas apenas 

um desenho de sombras, um jogo de claro-escuro produzido pela justaposição de 

diversas substâncias. (...) O belo perde a sua existência se lhe suprimirmos os efeitos da 

sombra" (48). No fundo: a Grande Arte da Luz e da Sombra, para evocarmos Kircher. 

Dialética perpétua. 

 

 



192 
 

BILIOGRAFIA 

Da Vinci, L. 2018. Pensamentos: Sobre a Vida, a Arte e a Ciência, Alma Livros, 
Lisboa. 

Sharpe, W. C. 2017. Grasping Shadows: The Dark Side of Literature, Painting, 
Photography and Film, Oxford University Press, Nova Iorque. 

Stoicita, V. I. 1999. A Short History of the Shadow, Reaktion Books, Ltd., Londres. 
Tanizaki, J. 1999. Elogio da Sombra, Relógio D’Água, Lisboa. 
 


