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Resumo  

 

José Medeiros nasceu em 1921 em Teresina – Piauí/Brasil. Em 1939 foi para o Rio de 

Janeiro e começou a trabalhar em “O Cruzeiro” - a revista de maior vendagem brasileira na 

época, e para a qual, a fotografia era um suporte da mais alta importância. Medeiros viajava 

constantemente trabalhando com seus temas prediletos: cultura negra, a vida dos índios e 

cultura brasileira. Em 1957, publica no livro “Candomblé” - sobre o ritual secreto do 

candomblé bahiano. Iniciou sua carreira cinematográfica em 1965, no filme “A Falecida” 

de Leon Hirszman. Em seus trabalhos criou conceitos fotográficos que eram econômicos na 

utilização de luz artificial e ricos em luz natural, criando uma atmosfera realista. Era 

considerado por Glauber Rocha como “...o único que sabe fazer uma luz brasileira. 

 

Palavras-chave: cinematografia; fotografia; cinema–novo; linguagem.  

 

Introdução 

Este artigo busca apresentar a inspiração do conceito de fotografia do francês Henri Cartier 

Bresson no cinema brasileiro. Falamos aqui especificamente de sua referência no trabalho 

de José Araújo de Medeiros – José Medeiros, ou o poeta da luz - repórter fotográfico da 

revista “O Cruzeiro”, que estreou no cinema em 1965, com o filme “A Falecida” de Leon 

Hirzman, seguindo daí para grandes clássicos do cinema nacional. 

Para entendermos a relação Bressoniana em Medeiros, temos que antes conhecer os dois 

artistas e depois voltar um pouco e observar nossa história fílmica como conceito, estética e 

mercado.. 

Nascido em Paris (1908 – 2004), numa família de industriais da área têxtil, 

frequentou a École Fénélon e o Lycée Condorcet em Paris. Iniciou no mundo das artes, 

estudando pintura com Cotenet (1922-23) e com André Lhôte (1927-28) – que lhe ensinou 

conceitos de composição e proporção. Concluiu pintura e filosofia na Universidade de 

Cambridge e sensibilizado pelo movimento do surrealismo, iniciou sua carreira como 

fotógrafo em 1931. 

                                                 
1Trabalho apresentado no GP Cinema, Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento componente do 

XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Professora do Curso de Comunicação Social da Escola Superior de Propaganda e Marketing – ESPM - SP, email: 

videomix@uol.com.br 
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Em 1939, partiu em viagem para a viajou para a África, onde permaneceu por um 

ano, trabalhando com diversas profissões, nesta época adquire sua primeira câmera 

fotográfica- uma Kraus. Essa viagem desperta seu olhar para a  diversidade e o inconstante, 

tão presente em sua obra. De volta à Paris, adquire a câmera que o acompanharia por toda a 

vida – uma Leica. 

Quando voltou à Paris, em 1932, imediatamente comprou uma Leica, que o 

acompanhou por toda a vida. Nesta época, viu na Revista Photographies, a famosa foto de 

Munkasci
3
 -Three Boys at Lake Tanganyka, tirada em uma praia na Libéria - e deu novo 

rumo a sua carreira. Falando de sua impressão sobre a foto, afirma Bresson que a peça era 

capaz de atingir a eternidade. Afirmava ser a única fotografia que lhe havia influenciado.  

A partir da forte impressão com a foto de Munkacsi
1
, Bresson ingressa definitivamente no 

mundo da fotografia, mais precisamente com fotojornalismo, trabalhando temas como a 

pobreza e a opressão. Suas fotografias mais aclamadas encontram-se entre os anos de 1932 

e 1934. 

Em 1935, viaja para o México e New York, ficando lá por um ano. Nesta época, 

interessa-se por cinema e desenvolve trabalhos com o cineasta Paul Strand
4
. Retornando em 

1936 para Paris, trabalhou até 1939 com o cineasta francês Jean Renoir
5
 - filho do 

renomado pintor - também fazendo filmes. 

Durante a Segunda Grande Guerra mundial, Bresson foi prisioneiro de guerra dos 

alemães por 3 anos. Tentou fugir 3 vezes e só conseguiu na última vez. Essa experiência 

marcou fortemente suas impressões de mundo. 

                                                 
3
Martin Munkácsi, nascido Mermelstein Márton, (1896 - 1963) foi um  escritor e fotógrafo  húngaro que trabalhou na 

Alemanha (1928-1934) e nos Estados Unidos. Na época, a fotografia de ação ou esportes só poderia ser feita à luz do 

dia,ao ar livre. A inovação de Munkàcsi era ter a habilidade de compor meticulosamente suas fotografias nessas 

circunstâncias.   

 
4
 Paul Strand (1890-1976) tornou-se uma referência na história da fotografia do século 20, sobretudo pelo impacto 

provocado por sua obra mostrada em Nova York, nos anos 1910 e 1920, em galerias e revistas de arte moderna. Suas fotos 

apresentavam uma abordagem direta da vida nas ruas da metrópole industrial, o que era incomum naquele contexto. 

Naturezas-mortas, closes de utensílios domésticos e máquinas revelavam um novo ponto de vista sobre o cotidiano, além 

de estarem estreitamente vinculadas à pintura de vanguarda da época, como o cubismo e o abstracionismo geométrico. 

Durante os anos 1930 e início da década seguinte, Strand dedicou-se quase que exclusivamente à realização de filmes 

documentários, nos quais trabalhou como produtor, fotógrafo, diretor e editor. 

 
5
 Jean Renoir (1894 – 1979), foi cineasta, escritor, roteirista e ator francês, filho do pintor impressionista Pierre Auguste 

Renoir e Aline Victorine Charigoth, realizou nove filmes mudos e vinte e sete falados. Tendo uma obra incompreendida e 

subestimada em seu tempo, recebeu posteriormente reconhecimento de grandes cineastas como Orson Welles e Francois 

Truffaut. 
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Voltando a Paris, voltou a filmar novamente, dirigindo Le Retour, um documentário 

sobre os campos nazistas, mas a experiência puramente fotográfica o atrai novamente. Em 

1946, o Moma de Nova York planejou uma exibição de seus trabalhos equivocadamente 

como “póstumo”, supondo que Bresson tivesse morrido. Ao saber que Bresson estava vivo, 

a exposição transformou-se em uma retrospectiva, com a presença do artista contando 

pessoalmente suas experiências.  

Entre 1948 e 1950, viajou e fotografou a Índia, Burma, Paquistão, China e 

Indonésia. Nesta época, fotografou o fim do domínio britânico na Índia e a situação do país 

pós-assassinato de Mahatma Gandhi. Na China fotografou os primeiros meses de atuação 

de Mao Tse Tung. Após três anos, voltou a Paris e lançou o livro Images À La Sauvette, 

tendo no prefácio palavras sobre o seu jeito de pensar fotografia, sobre o “momento 

decisivo”, que o colocariam numa posição de reconhecimento público mundial por sua 

incomparável sensibilidade e habilidade, influenciando gerações de fotógrafos do mundo 

todo. Segundo Bresson a fotografia, um segundo antes, ou um segundo depois – não teria o 

mesmo sentido 

 

Conhecendo Um Pouco De José Medeiros  

José Medeiros (1921-1990) conhecido como “O poeta da luz” nasceu em Teresina – 

Piauí/Brasil e com apenas 10 anos ganhou sua primeira câmera fotográfica. Em 1939 foi 

para o Rio de Janeiro e montou um pequeno estúdio, iniciando como freelancer nas revistas 

Tabú e Rio, onde conheceu Jean Manzon – fotógrafo francês radicado no Brasil, que o 

convidou em 1946, a trabalhar em O cruzeiro, a revista de maior vendagem brasileira na 

época, e para a qual, a fotografia era um suporte da mais alta importância, onde permaneceu 

por cerca de 15 anos.  

Ambos tendo como referência revistas internacionais com a Life (americana) e a 

Paris Match (francesa) introduzem o conceito de fotorreportagem na imprensa nacional. 

Trabalhando com closes, pontos de vista novos e inusitados, enquadramentos geométricos e 

sequência de fotografias. 

O Cruzeiro trabalhava editorialmente no sentido de mostrar o Brasil como um país 

progressista e moderno, daí suas pautas incluírem personalidades políticas e artísticas, 

praia, futebol e carnaval, arte, ciência e cenas das cidades como sinônimo de progresso 

emergente; mas havia espaço também para os crimes, o exótico e a diversidade cultural do 

país. Com o sucesso da revista, liberdade para propor pautas e boas condições de trabalho, 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu, PR – 2 a 5/9/2014 

 
 

 

 

 

4 

Medeiros viajava constantemente, trabalhando reportagens com seus temas prediletos: 

cultura negra, a vida dos índios, prostitutas e cultura brasileira, talvez como uma forma de 

questionar o establishment. Também nos procedimentos práticos da profissão, percebia-se 

sua inventividade. Medeiros achava a câmera Rolleiflex utilizada pela revista pouco ágil, 

dessa forma substituía a Rolleiflex de filme médio, por uma Leica com filmes 35 mm, 

entregando as ampliações no formato quadrado da anterior. 

Em 1949 integra a Expedição Roncador–Xingu, material que seria usado numa 

reportagem da revista americana Time, onde aparece uma foto de José Medeiros com dois 

indígenas. Posteriormente, o fotógrafo documenta o primeiro contato oficial com os 

Xavantes. A partir de então, a questão indígena se tornou então tema bastante recorrente em 

sua obra, sempre acompanhado pelos textos do seu parceiro Arlindo Silva. 

Ao lado de Jean Manzon, José Medeiros foi um dos fotógrafos da revista “’O 

Cruzeiro” que iniciou e fortaleceu reportagens sobre populações indígenas.  

Segundo BURGI e COSTA (2012), “Todavia, diferiam em termos de abordagem: havia 

uma grande diferença entre os trabalhos de ambos: “...Enquanto Manzon produz imagens de 

caráter épico que, em grande medida, reencenam a descoberta do Brasil, José Medeiros 

lança sobre o índio um olhar quase sempre carregado de empatia.” (BURGI E COSTA, 

2012, P. 42). Em todo seu trabalho, percebe-se a valorização da espontaneidade, do 

improviso, do instantâneo, assim como na obra de Bresson. 

Em setembro de 1951, José Medeiros e Arlindo Silva acompanharam e 

documentaram para “O Cruzeiro”, as etapas do ritual de iniciação de três Iaôs, desde a sua 

reclusão até a festa de saída, imagens captadas em um ambiente permitido somente para 

iniciados. Em 1957, publica no livro “Candomblé” - um documentário fotográfico com 

todas as imagens que foram veiculadas na matéria sobre o ritual secreto do candomblé 

bahiano na iniciação das filhas-de-santo e mais outras 22 fotografias inéditas. 

Além de viajar por todo o país, participou de coberturas para revistas e jornais 

internacionais da Europa, Estados Unidos, Equador e África, impondo seu enquadramento e 

composição sensíveis a um toque de brasilidade e movimento. Suas fotografias mostram o 

olhar de alguém que está próximo do que registra, apesar de estar ao mesmo tempo oculto, 

deixando transparecer a naturalidade e a espontaneidade do fotografado. 

Em sua obra, percebemos espaço para personalidades famosas ao mesmo tempo, que 

para marginalizados; para festas populares e para as festas da elite, mas principalmente para 
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as minorias em dificuldade – os negros, os índios, os enfermos e os moradores de rua do 

Brasil. 

Seu espírito independente é pontuado em texto de seu livro “Candomblé”: 

 

(…) a fotografia tem, aliás, como tudo, uma função política. A fotografia não conta 

necessariamente o real, pelo contrário ela pode mentir pra burro. A pessoa por traz 

da câmera pode mostrar o que quiser, como quiser. Eu por exemplo, para não 

defender interesses do patrão, do governo, saía pela tangente fazendo reportagens 

sobre negros e índios. (MEDEIROS,1986, p.17) 

 

Em 1962, ao sair da revista, Medeiros fundou a agência Image, com Flávio Damm e 

Yedo Mendonça. Na década de 1980, lecionou fotografia e cinema em San Antonio de Los 

Baños, em Havana / Cuba. Em cerca de quarenta filmes, criou conceitos fotográficos, que 

eram econômicos na utilização de luz artificial e ricos em luz natural, criando uma 

atmosfera realista – dentro do conceito “bressoniano” da captação do instante preciso e 

transitório. 

 

Pequena História Do Cinema Brasileiro 

O cinema brasileiro, assim como em outros países, tem em sua inauguração, a forte 

influência da indústria europeia e americana. A primeira sessão de cinema no Brasil ocorreu 

em 08 de julho de 1986, na cidade do Rio de Janeiro ainda sob o calor da estreia francesa, e 

teve a inauguração da primeira sala destinada exclusivamente para a exibição no ano 

seguinte. Cronologicamente, o Brasil iniciou no mercado cinematográfico nas mesmas 

condições que a Europa e os Estados Unidos, porem as altas taxas de impostos e importação 

cobradas pelo sistema colonial, desde aquela época, já entravavam nosso desenvolvimento 

cultural. Outros fatores como a predileção por produtos estrangeiros, e mesmo a má 

distribuição de energia elétrica acabaram por enfraquecer o cinema brasileiro. Os 

profissionais pioneiros em sua maioria imigrantes controlavam os sistemas de produção, 

importação, exibição e distribuição, e fazendo escola e influenciando os profissionais 

brasileiros que se arriscavam no novo mercado.  Salvo alguns movimentos e fases pontuais, 

temos até os anos 1980, poucas situações na produção nacional, onde percebemos real 

originalidade. 

A história do cinema brasileiro assim como a do cinema francês, também tem dois 

irmãos trabalhando no processo de criação e distribuição de filmes – são eles Paschoal e 

Alfonso Segreto – italianos radicados no Brasil, que se organizaram na tarefa de trazer 
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filmes importados, equipamentos e novidades da área para a primeira sala de cinema 

nacional na Rua do Ouvidor – no Rio de janeiro, numa estreia que ocorre em 08 de julho de 

1896. 

Segundo GOMES (1980) Afonso Segreto foi o produtor do primeiro filme do Brasil: 

uma tomada da Baía de Guanabara, feita a bordo de um navio francês, em 19 de junho de 

1898.  

Na primeira década do cinema brasileiro, somente foram registrados 151 filmes 

nacionais, um número muito baixo se comparado a outros países com Estados Unidos, 

França e Itália. 

Um dos maiores problemas do início da indústria de cinema brasileiro era a má 

condição de distribuição de energia elétrica.  

 

Os dez primeiros anos de cinema no Brasil são paupérrimos. As salas fixas de 

projeção são poucas, e praticamente limitadas ao Rio e a São Paulo, sendo que 

numerosos cinemas ambulantes não alteravam muito a fisionomia de um mercado 

de pouca significação. A justificativa principal para o ritmo extremamente lento 

com que se desenvolveu o comércio cinematográfico de 1896 a 1906 deve ser 

procurada no atraso brasileiro em matéria de eletricidade. (GOMES, 1980 p. 41) 

 

Em 1907, quando a energia elétrica começa a se estabelecer no Rio de Janeiro, a 

indústria cinematográfica ganha força e se estabelece, com um surgimento de vinte salas 

fixas de projeção, nos meses seguintes. Segundo MARTINS (2004), há controvérsias sobre 

qual teria sido o primeiro filme de ficção brasileiro, se “Os Estranguladores”, do italiano 

Francisco Marzullo, ou “Nhô Anastácio Chegou de Viagem”, do franco-brasileiro Júlio 

Ferrez, ambos de 1908. 

Entre 1907 e 1912, o cinema nacional tem um grande crescimento, com o registro de 

960 filmes de curta e longa duração, a maioria com gênero documental, mas aparecendo 

também filmes com narrativa políticas ou adaptação de obras literárias. 

Com o advento da primeira Grande Guerra Mundial, uma grande crise se estabelece no 

mercado cinematográfico nacional, enfraquecendo a produção cinematográfica, fazendo 

com que essas pessoas voltassem para suas carreiras anteriores em teatro ou jornal. Foi o 

momento propício para a invasão da indústria cinematográfica americana no Brasil, por 

estar muito mais estruturada tecnologicamente e conceitualmente, essa se impõe em 

conteúdo e forma para o público brasileiro, mantendo-se assim por várias décadas, com o 
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“star system” e o “american way of life” como ideal, reforçados pela rica estrutura 

publicitária. 

Alguns poucos idealistas e nacionalistas percebem então que talvez a criação de um 

gênero tipicamente brasileiro, despertasse o interesse do público já envolvido e viciado no 

glamour hollywoodiano. Por volta dos anos 1922, há uma retomada de crescimento na 

produção nacional, porém sem sucesso comercial. 

Para BERNADET (1979), três são os motivos que denotam algum crescimento no 

mercado cinematográfico dessa época: 

 

a. A distribuição de filmes em regiões não centrais, ainda não vislumbradas 

pelas distribuidoras estrangeiras. 

b. Os ciclos regionais que se fortaleceram 

c. Os investimentos nos chamados “cinema de cavação” – ou seja, filmes que 

narravam a trajetória de figuras públicas – como empresários, políticos, etc. 

 

Nesta época, surgem cineastas que se empenham em filmar no interior do Brasil, 

longe dos centros urbanos paulista e carioca – os filmes vêm agora de Minas Gerais, 

Pernambuco e Rio Grande do Sul. É nessa época, que aparece o trabalho do cineasta 

Humberto Mauro, mineiro de Cataguases, que junto com o fotógrafo italiano Pedro 

Cornello, lança filmes importantes para a história do cinema brasileiro, como “Valadião, o 

Cratera”, “Na Primavera da Vida” (1926) e “Tesouro Perdido” (1927) - um filme nos 

moldes dos filmes de aventura americanos, com muitas e complicadas cenas de ação. 

Com o lançamento de “O cantor de Jazz” sonoro em 1927, pensou-se que talvez o 

cinema brasileiro fosse se desenvolver com mais agilidade, pela facilidade de compreensão 

das falas em português, mas para infelicidade dos produtores nacionais, rapidamente o 

público acostumado ao padrão hollywoodyano, aprendeu a ler as legendas traduzindo os 

filmes enquanto via as imagens. Mas a produção nacional, especialmente a de Humberto 

Mauro resistia e evoluía. Com o sucesso de “Tesouro Perdido”, Mauro pôde ampliar sua 

produtora, a Phebo Brasil e desenvolver filmes de acordo com sua visão pessoal. Seu 

trabalho seguinte, “Brasa Dormida” (1928), lançado e distribuído para todo o Brasil, é uma 

bem sucedida mistura de aventura e romance, com excelente aproveitamento dos cenários 

naturais, somada a uma excitante cena erótica para os padrões da época.  
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Seu longa-metragem seguinte, seu último para a Phebo, “Sangue Mineiro” é 

considerado sua obra-prima em Cataguases. Lançado em julho de 1929, percorreu todo o 

país com sucesso de crítica e público. Aqui ele deixa de lado a aventura e faz um filme com 

história e fotografia intimista, em que os únicos conflitos são os do coração. 

Nos anos 1930, Mauro muda-se para o Rio de Janeiro e começa a dirigir filmes para 

a Cinédia, de Adhemar Gonzaga, estreando com “Barro Humano” e “Lábios sem beijos”, 

mostrando seu domínio sobre a técnica do recém-lançado cinema falado. Em 1931 foi 

lançado ainda pela Cinédia “Mulher”, na qual Mauro atuou como câmera, cabendo a 

direção a Octávio Gabus Mendes. 

Em 1933, lança seu filme mais importante - “Ganga Bruta”, que aborda temas como 

a violência urbana, a repressão sexual e a traição, numa linguagem cinematográfica 

sofisticada. Aqui a fotografia já se mostra muito mais elaborada, num filme de estrutura 

narrativa revolucionária para a época, com flashbacks e cortes rápidos. 

Outro diretor importante da década de 1930 foi Mário Peixoto que em 1931 lança o 

longa “Limite”, com fotografia de Edgar Brasil. Peixoto trabalha no filme com o conceito 

de realismo: atores com pouca maquiagem, locações naturais, gravações externas e 

interpretações contidas. 

Em busca de um nicho de mercado mais popular, os produtores e diretores da época 

criaram então filmes inspirados no carnaval brasileiro – as “chanchadas”. Eram conteúdos 

com elementos de comédias, somados a musicais, policiais e às vezes até ficção científica.  

Iniciou-se então entre as décadas de 1930 e 1940, o surgimento de produtoras que 

conseguiram se estabelecer e ganhar um público relativamente fiel com o novo gênero 

cinematográfico genuinamente nacional.  

A “Cinédia” de Adhemar Gonzaga, em 1930, foi a primeira a utilizar nomes de 

artistas do rádio e do teatro para seus elencos. Neste momento, surge uma das primeiras 

estrelas nacionais, que posteriormente fez carreira internacional – Carmem Miranda. Outras 

produtoras de peso foram a “Brasil Vita Filme”, de Carmen Santos, em 1934; a 

“Sonofilmes” de Moacyr Fenelon em 1940 e por fim, a “Atlântida Filmes” de Moacyr 

Fenelon e José Carlos Burle – que funcionou até 1962, produzindo mais de 60 filmes longa-

metragem, documentários e cinejornais. 

A chanchada teve grande aceitação de público por quase três décadas, embora para 

os críticos da época, fosse vista como um filme de linguagem simplista, algo até vulgar. Em 

1949 estreia em São Paulo – mais precisamente na cidade de São Bernardo do Campo, 
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outra grande produtora cinematográfica de peso nacional – a “Vera Cruz”, do produtor 

italiano Franco Zampari e do industrial Francisco Matarazzo Sobrinho. Com uma equipe de 

técnicos e artistas internacionais, a “Vera Cruz” se propôs a fazer um cinema brasileiro 

mais trabalhado e detalhista, quer fosse pelos conceitos de linguagem, quer fosse pelas 

narrativas mais cuidadas e nacionalistas, produzindo grandes clássicos do cinema nacional, 

como “O Cangaceiro”, de Lima Barreto (1952) - premiado no Festival Internacional de 

Cinema de Cannes na França e “Sinhá Moça”, de Oswaldo Sampaio (1953). A companhia 

paulista, também teve grande aceitação do público brasileiro da época e ganhou maior 

aceitação dos críticos que a entendiam como sendo mais aculturada e burguesa. (CATANI, 

1983). 

MARTINS (2004) acredita que o sucesso da empresa que durou até o final dos anos 

1950, se fragilizou pela entrada e crescimento de distribuição da televisão no Brasil, bem 

como a falta de planejamento estratégico na distribuição de seus filmes, tendo focado sua 

atenção apenas na industrialização e estética dos longas. 

Com o advento da televisão se popularizando, as mudanças políticas e econômicas e 

o amadurecimento do cenário cultural nacional, surgem movimentos artísticos nas artes 

plásticas, literatura, música e teatro, que apontam para o surgimento de um novo cinema 

nacional. A ideia era conteúdo e estética nacional, sem beber na fonte industrial europeia ou 

americana. Segundo o teórico e cineasta Glauber Rocha, um de seus maiores expoentes 

nosso cinema era novo porque o homem brasileiro era novo e a problemática do Brasil era 

nova, e nossa luz era nova e por isso, no “Cinema Novo” nossos filmes já nasceram 

diferentes dos filmes da Europa. 

Apesar da intenção de originalidade total e quebra de padrões, nota-se no Cinema 

Novo brasileiro dos anos 1960, grandes referências na Nouvelle Vague francesa e no 

Neorrealismo italiano, pois a intenção de improviso e cinema “natural”, somavam-se ao 

fundo político, independente e revolucionário da época. O que se percebia no movimento 

do Cinema Novo, era uma estética diferente e outro jeito de se contar histórias, que alguns 

teóricos apontam até como algo de má qualidade ou gosto duvidoso, considerando-se o já 

estabelecido padrão de se fazer cinema na época, referenciado no modelo norte americano.. 

É nessa época de efervescência do cinema brasileiro, que José Medeiros - 

fotojornalista piauiense, radicado no Rio de Janeiro, migra para a sétima arte brasileira, 

como diretor de fotografia do filme “A Falecida” de Leon Hirzman. Inicia-se aí um estilo 
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de fotografia cinematográfica brasileira, que na opinião de Glauber Rocha – mostra-se 

como o “...único que sabe fazer uma luz brasileira.” 

 

José Medeiros No Cinema Brasileiro 

Em seu primeiro filme “A falecida”, Medeiros trabalhou em preto e branco, para à 

partir de 1968, trabalhar com películas coloridas. 

Filmografia: 

1965 - A Falecida - de Leon Hirzman;  

1966 - Opinião Pública - de Arnaldo Jabor;  

1967 - Proezas de Satanás na Vila de Leva-e-trás- de Paulo Gil Soares;  

1968 - Roberto Carlos em ritmo de aventura - de Roberto Farias;  

1969 - Os Paqueras- de Reginaldo Farias;  

1970 - Roberto Carlos e o diamante cor de rosa - de Roberto Farias;  

1971 - A 300 km por hora - de Roberto Farias;  

1971 -Em família-  de Paulo Porto;  

1971 - Aventuras com tio Maneco - de Flávio Migliacio;  

1974 -Vai trabalhar, vagabundo!-de Hugo Carvana;  

1974 - A rainha diaba - de Antônio Carlos Fontoura;  

1974 - Quem tem medo de lobisomem - de Reginaldo Farias;  

1976 - Xica da Silva - de Carlos Diegues; 

1976 - Aleluia Gretchen - de Silvio Back; 

1976 - O Seminarista- de Geraldo Santos Pereira;  

1977 - Morte e vida Severina -  de Zelito Viana;  

1977 - Barra pesada- de Reginaldo Farias;  

1978 - Maneco supertio - de Flavio Migliacio;  

1978 - Chuvas de verão - de Carlos Diegues;  

1979 - Parceiros da aventura- de José Medeiros. 

 

Analisando a fotografia cinematográfica de Medeiros, percebe-se que ele usava 

pouca luz artificial, tentando não artificializar demais a cena. Em entrevista a Sérvulo 

Siqueira, Medeiros afirma: 
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...E o terrível de tudo é que, quando na dúvida, as pessoas costumam botar mais luz, 

aí se atrapalham todas. Porque mais uma luz demanda outra luz, e outra luz, para 

equilibrar, para compensar. E aí é uma tragédia. Porque daqui a pouco está um 

negócio de uma claridade, sem meio termo, parece um palco para musical em que é 

tudo muito iluminado. (SIQUEIRA, 1981 p. 05) 

 

Coerente com seu jeito naturalista de fazer fotografia impressa, a intenção em 

cinema permanece. Pensando em cada filme como uma entidade inteiramente separada da 

outra. Medeiros afirmava que o fotógrafo tem que usar muito a sua criatividade, pois a 

experiência do filme anterior não serve para o próximo. Experimentou diversas formas de 

exposição e rebatimentos de luz, sempre priorizando a pouca luz, transmitindo ao público 

situações em que os atores se pareçam com pessoas “de verdade”, em situações “de 

verdade”. 

Quanto à técnica, em seu modo de ver, o cinema é feito de “gente”, se referindo aos 

casos em que a equipe por algum motivo falha e o resultado acaba sendo outro diferente do 

inicial: 

 

...E acontece de haver uma cena, em que havia uma luzinha lá adiante e que tinha 

uma continuidade, e essa luzinha, na hora de rodar, o eletricista se esqueceu de 

acender; aí no copião você vê que está faltando a luz numa cena.Enfim, é como 

pintar com luz  (SIQUEIRA,1981 p. 08). 

 

Tendo fotografado seu último filme em 1979, no qual foi também diretor, Medeiros 

concluiu uma fase do cinema brasileiro que passou por momentos muito diferentes, indo do 

absolutamente ao inexperiente e sem recurso, até chegar ao filme comercial, ainda que com 

temas e narrativas de gosto duvidoso. Não se pode esquecer que neste momento a ditadura 

no Brasil, ainda era muito presente, limitando qualquer intenção questionadora, política 

e/ou principalmente libertária. 

 

 

Considerações Finais 

Pode–se questionar como se faria essa relação Bresson - Medeiros considerando 

diferentes mundos, geografia e cultura; mas a simplicidade, o purismo e o instantâneo 

redescoberto e proposto na obra de Bresson influenciaram muitas gerações de artistas e 

profissionais da área das imagens estáticas ou em movimento. E com Medeiros, não foi 

diferente. 
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Com o cinema brasileiro, como um todo, também não seria diferente. Temos uma 

história de cinema com várias correntes, caminhos e contradições que resultam num 

mercado atual em franco reconhecimento, tanto no circuito comercial, como no artístico. 

Fazer cinema no Brasil é arriscar-se. É apreciar e se inspirar no trabalho dos outros, 

tentando achar nossos próprios caminhos, driblando as dificuldades sócio econômicas tão 

comuns aos países latino americanos. Mas, ao mesmo tempo, como em todas as artes é 

buscar o novo, o que nos faça sentido. 

José Medeiros, o poeta da luz fez na fotografia e cinema, uma luz natural, escreveu 

com a luz num momento em que fazer cinema no Brasil era artesanal, talvez por falta de 

recursos, talvez por estilo, mas certamente por convicção e coerência em seus valores. 
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