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INTRODUÇÃO 
 
O presente trabalho observa  algumas questões inerentes ao documentário contemporâneo, 
através da obra  cinematográfica de Walter Carvalho e com apoio na leitura de 50 Anos, 
Luz, Câmera, e Ação, Edgar Moura.  
 
O fotografo Walter Carvalho começou sua carreira no cinema em 1971, seguindo os passos 
de seu irmão Vladimir Carvalho, um dos mais importantes diretores de documentário e 
expoente do cinema brasileiro. 
Vladimir, filho de pai comunista e militante, começou no cinema freqüentando o cineclube 
de João Pessoa, onde conheceu outros jovens e montou o grupo que viria a filmar Aruanda 
(1960), filme dirigido por Linduarte Noronha. Com o sucesso do filme, Vladimir foi para a 
Bahia, onde encontrou Glauber Rocha, Roberto Pires, Orlando Sena, Caetano Veloso, entre 
outras pessoas influentes nos movimentos de arte e da cultura. Hoje, Vladimir Carvalho 
mora em Brasília, ligado ao ensino de  Cinema  na Universidade de Brasília, onde continua 
produzindo inúmeros filmes documentais com cunho político e social.  
 
Os filmes, criados a partir do impulso das reivindicações dos intelectuais contra a alienação 
do cinema popular brasileiro – que vem a ser nomeados de Cinema Novo -, desenvolveram 
uma estética especifica de brancos estourados e pretos contrastados. A isso foram 
atribuídos a precariedade dos aparatos tecnológicos e do savoir faire dos cineastas tomados 
pelo desejo de mudança política no país. Não havia rebatedores nesse primeiro contato 
direto com a luz dura e intensa do interior sertanejo, quando da realização de Aruanda. A 
“estética da fome” conceituado em manifesto por Glauber Rocha em 1958, o orçamento 
reduzido, e os temas políticos e sociais são aí representados e depois serão marcos do 
Cinema Novo. 
 
Influenciado diretamente pelo seu irmão, Vladimir Carvalho, Walter, dez anos mais novo, 
teve seu primeiro contato com o cinema no filme O Pais de São Saruê (1971). Estudante no 
Rio de Janeiro, ele voltou ao Nordeste,  para tratar da relação do homem sertanejo com a 
terra árida, como assistente de direção. As imagens realistas e o tema de enorme relevância 
política renderam aos irmãos o prêmio do Júri , no Festival de Brasília, em 1979,  apesar da 
censura.  
Mais tarde, Vladmir o convidou para ser o fotógrafo do filme Incelência para um trem de 
ferro (1972) e em seguida O Homem de Areia(1982). A partir de então, Walter não parou 
de fotografar programas de televisão, séries, novelas, curtas, médias e longas metragens 
ganhando experiência e renome. Ao tempo que compõe um mosaico importante na 
cinematografia brasileira.  
 



 Walter Carvalho se formou em design gráfico pela Escola Superior de Desenho Industrial, 
onde conheceu o professor de fotografia Roberto Maia que o incentivou a seguir no rumo 
da fotografia, apresentando-lhe grandes nomes da fotografia, tal como William Klein – 
americano -, fotógrafo dos filmes de Frederico Fellini e de outros grandes cineastas 
europeus, desde 1957. Ao ser questionado sobre suas influências, Walter  Carvalho não 
hesita em dizer que a fotografia still  e a experiência jornalística o ensinou a lidar com a luz 
natural do enquadramento. Da mesma forma, reconhece a importância e o peso sobre o seu 
olhar da  história das artes visuais. 
 
Por esse motivo, Walter Carvalho migra do cinema documentário para o cinema de ficção 
com um rigor e perfeição característicos de seu trabalho. Ao mesmo tempo, o fotógrafo 
mantém uma unidade clássica em todos os filmes que fotografou. Os padrões renascentistas 
e o movimento impressionista – a preocupação com o momento e com o instante - são seus 
grandes guias no processo criativo. Para ele, é necessário conhecer profundamente a 
iluminação feita pelos grandes pintores para tornar-se de fato um fotógrafo. Gioto na 
pintura e Béla Tarr (húngaro que realizou o Cavalo de Turin, em 2011) no cinema são 
grandes referências quando pensa o seu ofício.  
 
Temos nos filmes do Cinema Novo uma iluminação característica que valoriza a luz natural 
de cada espaço, de cada aspecto retratado. No filme Aruanda, há cenas em que a filtragem 
da luz se faz sob o teto de palha, imprimindo no corpo das personagens e nos objetos as 
sombras e máscaras  projetadas pela luz.  
O mesmo acontece em  cenas do filme Lavoura Arcaica (2001), dirigido por Luis Fernando 
Carvalho. O filme narra a história de André que se rebela contra a ordem tradicional agrária 
e patriarcal de sua família, impulsionado pelo amor incestuoso que sente pela sua irmã. O 
filme tem 3 horas de duração e compõe um espectro estético único, entre cores em tons 
pasteis e a adoção do preto e branco em uma seqüência marcante do seu estilo. A influência 
impressionista na fotografia de Walter Carvalho é impactante nesse filme. O foco crítico 
em algumas cenas, o contraluz sem compensação, ou a fotografia desfocada nos remete a 
um  jogo de emoções: cólera, fúria e desespero. Não há uso de câmera lenta, mas os 
movimentos de câmera são, em sua maioria, minuciosos e lentos. O espectador se encontra 
em suspensão nos meandros da poesia pura proferida por André em  sua agonia.  
 
 
Em geral, o processo de criação de Walter Carvalho começa a partir da definição do 
conceito do filme pelo diretor. A estrutura visual está associada diretamente a sua estrutura 
dramática proposta por ele. Walter Carvalho afirma que prefere anotar as palavras do 
diretor em seu caderno para, então, transformá-las em imagem. 
 
Segundo Edgar Moura (1999, 235), esse aspecto diferencia um diretor de fotografia de um 
leitor comum. “Para o fotógrafo, essas imagens que passam pela cabeça de qualquer leitor 
ao ler qualquer romance são a essência de seu trabalho. É na primeira leitura que virão as 
primeiras imagens, e é dessas primeiras imagens que começará a nascer o conceito da 
fotografia do filme.”  Os fotógrafos se valem da técnica para criar os universos diegéticos 
propostos pelo filme, a partir da intencionalidade do diretor.  
 



Em uma entrevista concedida para o Canal Brasil, Walter Carvalho admite que seu sonho é 
o de desenhar a palavra em qualquer superfície. O próprio sentido etimológico da palavra 
“fotografia” revela a sua função: o de escrever com a luz. Assim,  os fotógrafos associam 
de forma sistemática essa arte à poesia. "Não me interessa uma historia factual, o que me 
interessa é filmar os que as pessoas sentem",  afirma Walter Carvalho. 
 
O mesmo acontece com o fotógrafo Edgar Moura, quando compara o fotógrafo com o 
escriba da vila que escreve para analfabetos sobre os sentimentos dos outros. No seu livro, 
faz um paralelo entre o fotografo e o poeta renascentista, resguardando a diferença histórica 
entre as duas épocas. Para ele, os fotógrafos têm um poder benigno. Só podem (ou devem) 
fazer o bem. É como o poeta renascentista contratado pelo príncipe para cantar para sua 
mulher.  Sem poder real, não a pode prejudicar nem destruir sem destruir-se juntos. Edgar 
Moura  (1999, 299) 
 
 Em Lavoura Arcaica, a iluminação projetada na irmã de André emana um ar de pureza, 
transformando a atriz em uma santa, resistente à paixão maléfica do irmão. Walter 
Carvalho usa refletores com difusores na luz de ataque direto sobre a personagem, enquanto 
valoriza a luz de compensação no rosto do  irmão infame. A luz contribui inteiramente  na 
impressão que causa, mostrando sombras que acentuam a perversão de sua rebeldia. Um 
ponto de luz delineia a metade de seu rosto escurecido.  
 
Não se filma com luz dura, afirma. A única fonte de luz dura admissível é o sol, Leonardo 
da Vinci e Vermeer pensaram sobre isso e , em suas obras, conceituaram sobre isto.  De 
certa forma os grandes pintores resolveram o problema de como lidar com a natureza da 
luz. Vermeer optou pela luz difusa da janela e Leonardo da Vinci pelo sfumato.  Na opinião 
de Edgar Moura ninguém fez melhor do que eles, nem antes e nem depois (1999,100) 
 
No livro 50 Anos, Luz, Câmera, e Ação, Edgar Moura estabelece um paralelo entre a luz do 
Universo e a luz do set de filmagem: o sol se oferece como o refletor e  a lua como o objeto 
a ser iluminado.  A partir daí, observa  três tipos de iluminação da lua. A lua cheia seria o 
resultado de uma LUZ DE ATAQUE ; a lua crescente  seria a LUZ DE COMPENSAÇÃO; 
e a lua vazia seria  a CONTRALUZ.  
Em todo o livro, o fotógrafo faz uma analogia entre o a iluminação dos astros - no âmbito 
da Física, e no uso da iluminação do set de filmagem. A arte de iluminar  seria entendida 
como o simples ato de analisar a natureza e copiá-la ao máximo. A luz emanada pelo sol é 
definida como uma luz dura, que incide sobre um objeto sem nuances de tonalidades. Ao 
mesmo tempo ressalta:  a Terra tem seus próprios difusores naturais, como a atmosfera ou 
mesmo as nuvens.  Assim, o  objetivo do bom  fotógrafo é evitar, ao máximo,  a luz dura, 
ao colocar difusores e gelatinas na frente da luz do refletor.  
 Para  Edgar Moura, a única luz dura admissível na fotografia é o contraluz e o único perigo 
do contraluz é o vazamento de luz nas lentes da câmera, o que causam os flairs, que podem 
ou não ser admitidos na imagem. No filme Lavoura Arcaica, há uma luz rebatida na parede 
branca que causa o efeito de contraluz sobre  a personagem,  o que proporciona vermos 
apenas os contornos e as formas do ator no primeiro plano, imerso em uma cena branca 
iluminada. 
 
  



Para Edgar Moura, toda fotografia tem de criar um segundo centro de interesse que vai 
além da primeira leitura. Para exemplificar a sua posição, Moura fala do “momento 
decisivo” de Cartier-Bresson, quando  o fotógrafo francês trabalha com a disposição dos 
elementos no quadro e com o grafismo fotográfico para criar uma idéia conceitual da 
imagem.  A construção de  uma fotografia bem composta, isso é, limpa e simplificada, 
conduz o olhar do espectador para o seu centro de interesse. Ao falar da câmera 
documental, no entanto, o fotógrafo paira em um universo distinto do universo criado pela 
ficção.  
No que diz respeito ao filme de ficção, o fotógrafo tem mais tempo e mais material para 
expressar melhor sua qualidade como fotógrafo, enquanto conhecedor das experiências de 
outros – do conhecimento do que já foi feito. No entanto, em filmes documentários, o 
fotógrafo se vale muito mais da sua própria experiência  e conhecimento -  qualidade  e 
habilidade inerentes e intuitivas.  
João Moreira Salles elogia muito a coragem de Walter Carvalho ao fazer Entreatos (2004), 
um documentário de observação. A filmagem acompanha a campanha de Luiz Inácio Lula 
da Silva para presidência do país, sem conhecimento prévio da pauta e dos ambientes a 
serem filmados. O ótimo plano sequência  final foi o resultado da oportunidade e do 
oportunismo do fotografo. Walter entrou no elevador onde estava toda a equipe de Lula 
após o resultado anunciado da eleição. Ele força a porta e entra com a câmera, a sequência 
,várias vezes mencionada por João Moreira Salles, revela a força de um diretor de 
fotografia  em presença do acontecimento. Na presença do momento, o rigor técnico passa 
para o segundo plano.  
 
Escreve Edgar Moura (1999,462), em ficção, não olhe os atores nos olhos nem preste 
atenção às suas palavras,  olhe só as suas formas e os bordos do quadro. Em documentário, 
faça  justamente o contrário.  Para o autor, pensador e fotógrafo, ficção e documentário são 
dois mundos completamente diferentes e  suas câmeras,  assim, devem ser.  
 
 Entretanto, em uma sociedade pautada em imagens, as captações e representações 
objetivas do real se problematizam, abandonando a visão ingênua da possibilidade em 
captar o real de forma imediata. Afinal, o que é mesmo o real senão uma forma de 
interpretação sobre o objeto em questão, igualmente permeado por ambigüidades? Ao 
mesmo tempo, o real existe sem que haja observação? 
 
 No filme Entreatos, podemos perceber a introdução do elemento-câmera na ação dos 
personagens, a interferência  e a transformação da câmera sobre o real .  
Na revista Cinemais 8, José Lima Acioli (1997)  discute e adapta  o princípio da incerteza 
de Heisenberg à atuação da equipe cinematográfica sobre o objeto de filmagem. O fato da 
pessoa se saber filmada muda substancialmente o seu comportamento. O mesma autor 
aproxima  a discussão e o entendimento dos princípios  da física quântica: quanto mais luz 
(fótons) incide sobre a partícula, mais esta está sendo conturbada; quanto menos luz incide, 
no entanto, pior será a observação da partícula. Nesse sentido, os realizadores se encontram 
sempre em um impasse. Para o autor, a solução seria a introdução do elemento de ficção na 
realidade a que se quer reportar. Assim, devem os  que filmam se colocarem  frente ao 
objeto filmado.  
Da mesma maneira, o cinema de Jean Rouch aproxima a Antropologia desta  discussão 
sobre a captação da realidade,  fazendo com que a câmera intervenha na cena e produza 



uma nova realidade. Torna-se mais visível a impossibilidade de uma versão pronta e 
unívoca de uma verdade – a construção de um processo argumentativo – e as versões 
unívocas são substituídas pela experiência dos acontecimentos.  
 
É impossível falar da carreira de Walter Carvalho sem considerar a importância histórica da 
sua filmografia. Assim como é impossível falar da evolução do documentário sem 
mencionar as mudanças estruturais do mundo através das décadas. Segundo Bill Nichols 
(2008), o documentário se define pela reprodução da realidade a partir de uma determinada 
visão do mundo. Espera-se contudo mais da representação do que da reprodução, visto que 
não existe imparcialidade quando o sujeito cineasta encontra-se envolvido no mundo 
retratado. Através da impossibilidade do retrato fiel, e dos anseios dos cineastas, surgem 
diferenças no modo de observação do mundo. Um documentário que elabora um retrato 
pessoal tende a conter, em linhas gerais, um discurso mais poético e subjetivo através de 
momentos privados, sobre a profundidade psicológica dos personagens. Esse estilo de 
documentário procura no espectador a interpretação psicológica do filme, visto que aborda 
a questão de forma indireta. O documentário com um cunho social mais agudo tende a ser 
mais objetivo nos fatos expostos para que não haja dúvidas sobre o que se fala. O elemento 
retórico, no entanto, é valorizado. 
 
O filme Socorro Nobre (1995), dirigido por Walter Salles e fotografado por Walter 
Carvalho, sugere uma leitura poética sobre a vida de uma presidiária e a vida solitária do 
escultor polonês, Franz Krajcberg no interior da Bahia. A fotografia em preto e branca, 
contrastada, enfatiza a dimensão dos espaços distintos de cada personagem. 
De um lado, a vida de uma mulher interrompida pelas grades do presídio, de outro, a vida 
de um sobrevivente que perdeu toda sua família no Holocausto, isolado com seus traumas e 
fantasmas, em uma praia deserta. As cenas da vida do escultor são compostas por planos 
gerais e as cenas de Socorro Nobre são fechadas em close. 
Walter Carvalho expõe nas imagens o conceito que norteia a obra. A sombra das grades 
marca o rosto da presidiária, os pedaços de madeiras erguidos ao lado do escultor são, de 
certa forma, a construção de suas próprias grades. 
  
Para Bill Nichols,  a constituição das maneiras de filmar evidenciam a história do cinema, 
seja através da mudança do aspecto psicológico, seja através da inovação técnica dos seus 
aparatos. Nos anos 60, o cinema de observação só foi possível graças a  existência de 
câmeras mais portáteis e das gravadores magnéticos. Esse estilo de documentário 
compartilha traços com o modo poético e expositivo, lembrando o neo-realismo italiano. 
Segundo o autor, aspectos históricos e teorias ideológicas como o “fim da história” de 
Fukuyama revelam, hoje,  o fascínio pelo corriqueiro, pelo dia a dia dos andarilhos. O 
cineasta "invisível" expõe a duração real dos acontecimentos. O modo de  observação tende 
a enfatizar o voyeurismo, o desejo de ver sem ser visto inerente ao cinema de forma geral, 
presente na tradição do cinema.  
 
 
 
Objetivos 
 



Através das obras de Walter Carvalho, o trabalho procura enfatizar a linguagem fotográfica 
como sendo parte constituinte da estrutura narrativa do filme, seja ele documentário ou 
ficção.  
Foram observados os mecanismos para representar o real nos filmes Socorro Nobre , 
Entreatos e Lavoura Arcaica. O trabalho discute as estratégias de subjetividade presentes 
na fotografia, entre a escolha pelo contraste em algumas cenas, e a luz difusa em outras, 
entre o foco crítico em uns e o uso da profundidade de campo em outras.   
 
 
Metodologia 
 
Na leitura analítica do trabalho de Walter Carvalho, comecei assistindo as entrevistas 
concedidas pelo fotógrafo para alguns canais televisivos e canais criados para a internet. 
Ao mesmo tempo em que estudei a fotografia no seu sentido estrito, anotei algumas 
correspondências nas imagens criadas pelo fotógrafo em 2 documentários: Entreatos e 
Socorro Nobre e um filme de ficção: Lavoura Arcaica. 
Escolhi esses filmes pelas diferenças claras de linguagem que existem entre eles. Os filmes 
foram analisados sob uma perspectiva conceitual da teoria da fotografia e dos estudos sobre 
o cinema documental.   
Ao mesmo tempo, tive um contato mais próximo com o gênero documentário quando 
trabalhei na seleção e discussão dos filmes da Mostra CILECT 2012, organizada pela Prof. 
Angeluccia Habert,  dias 15 e 17 de abril, na PUC-Rio. 
 
 
Conclusões  
 
 
A sala escura do cinema, o lugar propicio à fascinação e à liberdade, é comparado a 
alegoria da Caverna de Platão. É comum observar nos livros de teóricos do cinema, um 
paralelo das imagens criadas pelos fotógrafos com o filósofo, aquele que traz o 
conhecimento da realidade do mundo para os prisioneiros da sala escura. O lugar do cinema 
está por uma necessidade milenar intrínseca ao ser humano: intervir no imaginário e acessar 
o mundo onírico próprio do cineasta, do fotógrafo ou de qualquer um que seja.  
O ofício do fotógrafo é o de concretizar as palavras e idéias abstratas em imagens que 
digam mais do que o mostrado ou do que o dito. Para isso, Walter Carvalho usa o tesouro 
conceitual, derivado diretamente da cultura e de sua própria experiência como cineasta e 
fotógrafo.  
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