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Resumo 
O cinema científico de Jean Painlevé (1902-1989) é repleto de 

elementos que tornaram sua análise uma fonte importante para estudar 
a relação entre arte e ciência nas primeiras décadas do século XX, em 
especial na França. Sua obra é composta por mais de 200 filmes, 
realizados ao longo de mais de seis décadas de trabalho como 
cineasta, cientista e divulgador da ciência.  

Painlevé utilizou o cinema como instrumento de pesquisa e 
divulgação científica, e fez uso de uma mistura particular de recursos 
técnicos e narrativos para realizar seu trabalho. Uniu a arte surrealista 
à objetividade científica, sempre buscando apresentar ao espectador o 
encantamento que ele próprio tinha pela pesquisa científica. Alguns de 
seus filmes tornaram-se referência para os documentaristas de ciência 
que o sucederam. É o caso de “O Cavalo Marinho” (1934), seu filme 
mais popular e que reúne imagens, até então inéditas, do nascimento 
de filhotes dessa espécie que tem no macho, o papel de gestor das 
crias.   

Painlevé fez uso de uma narrativa que mesclava informações 
técnicas e cientificas com elementos dramáticos e cômicos. É possível 
perceber como seu trabalho ajudou a tornar a ciência mais acessível e 
popular. Sua obra teve como temática principal a biologia marinha, mas 
tratou de outros temas da ciência que lhe interessavam, na física, 
química e em outras áreas.  

O uso do cinema como fonte de pesquisa da história da ciência é 
uma ferramenta que permitiu não apenas uma análise da evolução 
técnica do registro de imagens, mas também um entendimento sócio 
cultural do contexto histórico em que a técnica cinematográfica foi 
utilizada. Analisar os filmes, como parte dos documentos estudados na 
pesquisa, foi fundamental no processo.     

Além da extensa filmografia, Painlevé deixou uma série de 
escritos tratando do cinema que auxiliaram na compreensão de sua 
visão de ciência e do papel que ele atribuía ao cinema no contexto do 
desenvolvimento científico. Nessa dissertação, buscou-se fazer um 
cruzamento das informações presentes nestes filmes e textos para 
compreender os aspectos da História da Ciência presentes em sua 
obra.  
 

Palavras-Chave: Painlevé, História da Ciência, Cinema Científico, Arte e 

Ciência. 
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Abstract 
 

Jean Painlevé’s (1902-1989) scientific cinema is filled with 
elements that turned his analysis into an important source to study the 
relation between Art and Science during the first decades of the 20th 
century, especially in France. The filmmaker’s work is composed of 
more than 200 movies, performed throughout more than six decades of 
work as a filmmaker, scientist and Science propagator.  

Painlevé used cinema as a research and scientific propagation 
instrument, and he used a particular mixture of technical and narrative 
resources to perform his work. He connected surrealist art to scientific 
objectivity, always seeking to show the spectator his own enchantment 
for scientific research. Some of his films became a reference for the 
Science documentarians that followed him. It is the case of “The 
Seahorse” (1934), his most popular film. It gathers images that were 
never seen before about the birth of babies from this species, where the 
male has the role of giving birth offspring.   

Painlevé used a narrative that mixed technical and scientific 
information along with dramatic and comical elements. It’s possible to 
notice how his work helped Science become more accessible and 
popular. His work had Marine Biology as a main theme, but he worked 
with other scientific themes that interested him in Physics, Chemistry 
and other areas.  

Using cinema as a source of science history research is not only 
a tool that allows an analysis of the technical evolution of image 
capturing, but it´s also a sociocultural understanding of the historical 
context in which the cinematographic technique was used. Analyzing 
the films as part of the documents studied in the research was essential 
in the process.   

Besides an extensive filmography, Painlevé left a series of written 
material talking about cinema, which helped understand his vision of 
Science, and the role he assigned to cinema in the context of scientific 
development. In this dissertation, the objective was to cross information 
presented in these films and texts to understand the aspects of Science 
History in his work.   
 

 

Key Words: Painlevé, History of Science, Scientific Film, Art and Science. 
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“O fenômeno estético está estritamente ligado à história da 
ciência, ainda que seja somente pelo mero fato de que em 

ambas se dê a escolha experimental”.  

Salvador Dali 1 

 

 

INTRODUÇÃO 
!
 O francês Jean Painlevé (1902-1989) produziu mais de 200 

filmes ao longo de mais de 60 anos de atividade2. Cientista, cineasta e 

poeta, utilizou técnicas inovadoras de captação de imagens em 

movimento para desenvolver seus documentários sobre ciência e 

natureza. Em seu trabalho, promoveu o cinema científico e foi militante 

do uso da técnica cinematográfica como veículo de divulgação da 

ciência na Europa do início do século XX. 

 Painlevé tinha formação em biologia e foi o mais jovem 

pesquisador a publicar um artigo científico na Academia de Ciências da 

França, aos 21 anos3. No entanto, ganhou notoriedade pela escolha 

que fez poucos anos depois: dedicar-se ao cinema4. O cineasta utilizou 

diversos equipamentos, como câmeras microscópicas e engenhosas 

instalações, para o registro em aquários, que permitiram que ele 

produzisse imagens de alguns fenômenos da natureza nunca antes 

observados. As imagens de um cavalo marinho dando a luz, captadas 

em 1934, são um marco da cinematografia científica.  

 Em 1927, quando Painlevé começou a produzir seus filmes, os 

gêneros de cinema de ciência, natureza e educação, ainda não 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Trecho do preâmbulo de Salvador Dali, intitulado “O Enigma Estético”, por ocasião do 
2 Berg, “Contraditory Forces”, 2.  
3 Painlevé foi co-autor de uma pesquisa sobre a ação de corantes no protoplasma de células 
de larvas de mosquitos. Ibid., 11. 
4 Ibid.  
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estavam estabelecidos5. Por isso, compreender a ideia de cinema 

científico presente em sua obra permite entender também como esses 

estilos se consolidaram, em especial na França, que, desde a segunda 

metade do século XIX, viveu grande efervescência de pesquisas 

relacionadas ao estudo do registro do movimento em imagens.  

 Em meados dos anos 1920, muitos cineastas se rebelaram 

contra o cinema comercial, que se disseminava rapidamente, e 

produziram curtas experimentais exibidos em cineclubes que se 

transformaram em verdadeiras reuniões de artistas em Paris. Painlevé 

frequentava esses cineclubes e foi envolvido por esse universo. Em 

seu trabalho, não apenas a captação das imagens era impressionante, 

mas também sua forma de montar as produções. Acrescentou 

narrativas fantásticas e poéticas aos filmes que eram exibidos nos 

cinemas da cidade e atraiam grande público. Painlevé flertou com o 

surrealismo e fez parte do movimento de cinema chamado Avant-

Garde6. Conheceu os artistas desse movimento por meio de um 

fotógrafo, seu colega na Sorbonne, e rapidamente se inseriu nesse 

universo.7  

 Para ele, o cinema era mais do que um simples meio, era uma 

ferramenta de pesquisa e também uma maneira de fazer com que o 

conhecimento gerado no laboratório fosse levado para um grande 

número de pessoas. Para promover a disseminação desse 

conhecimento, ele criou e comandou diversos institutos científicos ao 

longo de sua vida. Em 1930, criou o Instituto de Cinematografia 

Científica (Institut de Cinématographie Scientifique) que trazia o lema: 

“Pesquisa para o cinema e através do cinema” 8. No mesmo ano, foi co-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Macdogal, “Hybrid Roots”, xiv.  
6 Avant-Garde foi um movimento do cinema Francês, no inicio do século XX, em que se 
produziam filmes inovadores e experimentais. 
7 Cary, “Tentacle Erotica”, 108. 
8 Painlevé, “Cinema and Research”, 1, www.lesdocs.com (acessado em 13 de agosto de 
2013). 
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fundador da Associação para Documentação Fotográfica e Cinemática 

em Ciências9.  

 Na década de 1920, não havia uma classificação clara entre 

documentário e ficção. O primeiro filme de Painlevé, “L’Oufe 

D’Épinoche”10, de 1927, mostra imagens microscópicas do 

desenvolvimento do embrião de um peixe de água doce. Em 1928, ao 

ser exibido para uma platéia de cientistas da Academia de Ciências, 

em Paris, o filme despertou a ira de um pesquisador que, apenas 

alguns minutos depois do começo da projeção, se levantou e bradou: 

“cinema não deve ser levado a sério!”11. Em entrevista para a série 

televisiva “Au fil de ses Films”12, Painlevé lembrou com bom humor do 

episódio:  

 

“Quando o “Ovo do Stickleback” foi exibido na 
Academia, houve um pequeno equívoco e um 
pequeno pedaço do filme foi montado de trás pra 
frente, parecendo que o coração do embrião se 
espalhava pelo tecido nutritivo, rejeitando os 
corpúsculos ao invés de atraí-los. Foi apenas um 
instante, um pequeno pedaço de um filme que tinha 
quase uma hora. Quando foi mostrado para a 
Academia, vários especialistas gritaram: ‘que 
fenômeno surpreendente!’.  De todo o filme, o que 
todos registraram foi esse pequeno equívoco de 
minha parte, um deslize de edição”13. 

 

 Esse episódio pitoresco aparece em quase todas as referências 

que se faz à biografia do cineasta e é bastante representativo da 

maneira como o cinema era visto neste momento dentro do meio 

científico. Reações como essa aconteceram também quando surgiu a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Fretz, "Surréalisme Sous-l'Eau”, 1. 
10 Em português: “O Ovo do Esgana Gatos”. Esgana Gatos é o nome popular da espécie de 
peixe de água doce encontrado no norte da Europa. 
11 Berg, 17.  
12 A série “Jean Painlevé: Au Fil de Ses Films” (Jean Painlevé: através de seus filmes) foi 
exibida em 1984, na França. Ao longo de 8 episódios, Painlevé discute filmes e fatos mais 
relevantes de sua vida. 
13 A transcrição e tradução da entrevista são de nossa responsabilidade; assim como serão 
todas as traduções daqui por diante. 
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fotografia, em 183914. Ela apontou uma maneira diferente de 

representação da realidade e abriu espaço para o questionamento 

sobre o uso dessa nova tecnologia, seja para registro documental ou 

artístico. Da mesma forma, desde que surgiram as primeiras técnicas 

de filmagens cinematográficas, no final do século XIX, a relação entre 

cinema e ciência foi tema de muitos debates.   

 Os filmes são feitos por uma série de escolhas – dos 

equipamentos e ângulos usados na filmagem até a narrativa e 

montagem final, com imagens, textos, músicas e locução. Esses 

elementos fornecem um rico material para o estudo da história da 

ciência dentro do contexto social do filme científico15. Compreender as 

especificidades culturais e históricas do modo de fazer e enxergar as 

imagens na ciência permite entender a relação entre a produção e a 

concepção de conhecimento cientifico16.  

 
!
!
!
!
!
!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Braune, O Surrealismo e a Estética Fotográfica, 11. 
15 Landecker, “Microcinematography”, 123. 
16 Ibid. 
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CAPÍTULO 1 
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O REGISTRO DA IMAGEM 
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1.1 A fixação da imagem 
  

 É necessário contextualizar o período em que Painlevé iniciou 

sua produção de filmes científicos e, para isso, é importante que se 

faça um histórico, ainda que breve, do surgimento e desenvolvimento 

da técnica cinematográfica, desde o registro da imagem estática até a 

captação do movimento. A intenção, neste capítulo, é perceber de que 

modo o cinema surgiu como aparato científico e passou a ser utilizado, 

em suas primeiras décadas, de diferentes maneiras. Um ponto 

fundamental a ser observado nesse processo é a forma como se 

constituiu a relação entre o espectador e a imagem gravada e 

reproduzida, inicialmente estática e, depois, em movimento.  

 Painlevé tinha grande admiração pelo cientista francês Étienne-

Jules Marey (1830-1904), que se notabilizou pelos estudos de fisiologia 

do movimento de animais. Conforme veremos mais adiante, as 

fotografias em série de Marey são um ícone do início do cinema 

científico, mas antes dele, muitos trabalharam para que fosse possível 

realizar esses registros.  

 

 

1.1.a Os Panoramas   
 
 Na Paris do início do século XIX, já se podia viver uma 

experiência que, de certa forma, anteciparia o que seria o cinema: os 

Panoramas – grandes pinturas extremamente realistas nas quais eram 

representados cenários naturais, cidades e lugares. Walter Benjamin, 

em “Paris, Capital do Século XIX”, destaca os Panoramas como um 

marco na relação entre arte e técnica no século XIX. Essas pinturas 

eram dispostas em uma sala circular com paredes semitransparentes, 
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o que permitia que a luz do dia alterasse o cenário, ao passar das 

horas. Assim, uma bela cachoeira ou os prédios de uma cidade, eram 

representados de acordo com a luminosidade externa, reproduzindo o 

ciclo natural de um dia.  

Nos Panoramas, a experiência podia ser completada com o uso 

de sons que reproduziam o canto de pássaros ou ruídos de 

determinado ambiente. Essa imersão, a qual o espectador era 

submetido, já antecipava o surgimento de uma relação que, mais tarde, 

aconteceria também com o aparecimento do cinema, uma relação de 

entrega e envolvimento da plateia17.  

 Os Panoramas fizeram muito sucesso até metade do século XIX. 

Porém, ainda que tenha sido desenvolvido e bastante difundido ao 

longo dos séculos, por diversos estudiosos e artistas, o desafio de 

conseguir gravar uma imagem projetada só foi resolvido no século XIX. 

Atribui-se ao francês Joseph Nicéphore Niépce, a produção da primeira 

fotografia impressa da história, em 182618. Niépce utilizou uma placa de 

estanho banhada com betume da Judéia e conseguiu, após 8 horas de 

exposição, fazer com que a luz solar gravasse uma imagem projetada 

de sua janela na placa.  

 Outro nome frequentemente citado quando se trata da origem da 

fotografia, é Louis Jacques Mandé Daguerre, francês que também 

buscava uma solução para a fixação de uma imagem fotográfica em 

uma placa metálica. Daguerre fez uma parceria com Niépce e, 

utilizando placas de prata banhadas com um novo elemento, o iodo, 

criou, em 1839, o Daguerreótipo. Um precursor da máquina fotográfica 

que teve sua patente comprada pelo governo Francês e se tornou o 

primeiro mecanismo fotográfico a ser comercializado19 (Fig. 1 e 2): 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Benjamin, “Paris Capital do Século XIX”, 33.  
18 Sadoul, História do Cinema Mundial, 10. Sadoul comenta que, já em 1823, Niépce havia 
realizado uma fotografia impressa, porém não permanente. 
19 Ibid. 
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!!!!!!!!!Fig 1. Logotipo de Daguerreótipo 

  

Em 1855, durante a Exposição Universal de Paris, uma 

apresentação especial trouxe a fotografia como tema, consagrando-a 

como uma realidade em todo o mundo. As exposições universais 

colaboraram para o fortalecimento da ideia de mercadoria das 

novidades apresentadas a cada ano, seja na moda, aparelhos ou 

ferramentas20. Foi nesse contexto que a fotografia se desenvolveu. 

Mais tarde, o cinema também se tornaria um lucrativo produto de 

mercado, fato amplamente discutido por Painlevé, como veremos no 

capítulo 2.    

 O surgimento da técnica fotográfica e os diversos usos que se 

podia fazer dela trouxeram uma série de debates, retomados com o 

advento do cinema. A possibilidade de registrar uma imagem e 

reproduzi-la inúmeras vezes fez da fotografia um instrumento que 

transformou a história da arte e da percepção que se tinha do mundo. 

Para o crítico e estudioso do cinema André Bazin, a fotografia era 

diferente da pintura por não ser necessária a mão do homem no 

processo de produção da imagem. Para realizar uma foto, bastavam a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Benjamin, “Paris Capital do Século XIX”, 34.  

Fig 2. Daguerreótipo  
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lente, a máquina e a placa que registrava. Ao homem, cabia apenas 

apertar um botão21.  

A fotografia possibilitou a reprodução em uma escala que a 

pintura nunca atingiu. Para Bazin, a arte buscava a objetividade que a 

imagem fotográfica trouxe. Com o surgimento do registro fotográfico, a 

arte, em especial a pintura, se libertou dessa necessidade de 

reproduzir o real22. Para Walter Benjamin, a fotografia foi o primeiro 

meio de reprodução verdadeiramente revolucionário23. Por tudo isso, foi 

inevitável a desconfiança de muitos, especialmente no meio científico. 

Procuramos abordar essa questão, apenas para ajudar a compreender 

que, conforme a técnica fotográfica se desenvolvia, alterava também a 

relação do homem com a imagem, inicialmente estática, e, depois, 

projetada em movimento pelo cinema.  

De fato, a fotografia aumentou as possibilidades de 

conhecimento e observação do homem. Para o historiador da fotografia 

Boris Kossoy, tornou o mundo mais familiar, com maior precisão e 

difusão das informações registradas24. A capacidade de produzir um 

registro mais próximo do real do que qualquer pintura seria capaz, 

gerou controvérsia. Com o surgimento do cinema, novas questões 

apareceriam – nesse ambiente de formação e desenvolvimento de 

novas percepções que Painlevé estava inserido no começo do século. 

 Partir da fotografia estática para a imagem em movimento foi 

questão de tempo. Mas o registro do movimento em imagens, utilizado 

como instrumento de pesquisa, só foi possível muitos anos depois de 

surgirem as primeiras impressões fotográficas, uma vez que as 

primeiras imagens exigiam um grande tempo de exposição na 

captação. A primeira fotografia de Niépce, por volta de 1823, levou 14 

horas para ser registrada e não se fixou por muito tempo. Em 1839, os 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Bazin, O Que é cinema, 31.  
22 Ibid. 
23 Benjamin, “A Obra de Arte”, 216. 
24 Kossoy, Fotografia e História, 30.  
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Daguerreótipos ainda precisavam de meia hora para realizar uma 

foto25.  

 

 

1.2  Imagem e movimento 
  

A ideia de projetar imagens em movimento faz parte do 

imaginário humano há centenas de anos. A alegoria da Caverna de 

Platão, na qual homens assistiam às projeções de sombras nas 

paredes da caverna, naturalmente nos remete a uma sala de projeção 

de cinema. Sendo, inclusive, a fonte de luminosidade utilizada, de 

origem artificial, o fogo, tal como a luz do projetor26. Enquanto a 

fotografia apresentou uma nova concepção de representação da 

realidade, permitindo o registro de um momento único para toda a 

eternidade, o cinema foi capaz de dar movimento e ampliar o tempo da 

ação representada27. De tal sorte que, o surgimento do cinema seria 

ainda mais revolucionário que o da fotografia28.  

Definir um marco para o surgimento do cinema é tarefa árdua e 

não é o objetivo desse trabalho. Como é característico na História da 

Ciência, o conhecimento, no caso do cinema, se desenvolveu em 

muitos países ao mesmo tempo, durante o século XIX. O objetivo 

nesse primeiro capítulo é, apenas, traçar um histórico dos instrumentos 

e técnicas inventados que, de alguma forma, colaboraram com o 

desenvolvimento do conceito de cinema como conhecemos hoje, para 

podermos, em seguida, tratar mais especificamente do cinema 

científico.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 Sadoul, 10.  
26 Machado, Pré-cinemas & Pós-cinemas, 32.  
27 Bazin, 32.  
28 Benjamin, “A Obra de Arte”, 220. 
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 É importante perceber como tal variedade de técnicas e os usos 

que se fez delas colaboraram para o desenvolvimento de uma relação 

entre espectador e imagem reproduzida. Essa relação hoje é bastante 

natural, mas teve que se desenvolver enfrentando questionamentos por 

diferentes segmentos da sociedade. Procuramos demonstrar o 

contexto em que o cinematógrafo surgiu e se desenvolveu, até as 

primeiras décadas do século XX, quando Jean Painlevé se apropria 

desse ferramental para desenvolver seu cinema científico.  

 O cinema científico, ao menos no que diz respeito às pesquisas 

científicas, nasceu antes do cinema de entretenimento. Embora muitos 

textos sobre história do cinema apontem para a exibição dos filmes dos 

irmãos Lumière, em 1895, como um marco do surgimento do cinema, 

alguns autores vão mais atrás no tempo e apontam a origem da 

cinematografia no pré-cinema29. Os primeiros estudos com imagens em 

movimento foram feitos por estudiosos do século XIX, cientistas em 

busca de novas técnicas de registro visual para o estudos de fisiologia.  

 Do que se conclui que o cinema científico nasceu com a 

necessidade de aprimorar a pesquisa cientifica. Ou seja, de fazer o 

registro visual de processos dinâmicos que poderiam, então, ser 

visualizados e analisados. Por isso, o cinema científico teria nascido 

muito antes do cinema como espetáculo e tornou-se a base histórica da 

linguagem das imagens em movimento. Somente depois, a grande 

indústria teria absorvido o cinema, transformando-o em algo comercial. 

Ainda assim, o cinema como entretenimento era visto com receio pelos 

cientistas, levou tempo até que se consolidasse uma relação entre o 

cinema científico e a indústria cinematográfica, como veremos mais à 

frente30. 

 Segundo Bazin, as ideias e conceitos relacionados ao cinema 

surgiram antes do desenvolvimento das técnicas que as tornaram 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 Machado, 15.  
30 Tosi, 161.  
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viáveis31. Mesmo antes da fotografia, estudos sobre a retenção da 

imagem na retina já desenvolviam os princípios que ajudariam a criar o 

cinema. 

 Este conhecimento que se formava, gerou alguns brinquedos 

óticos que se tornaram populares. Foi o caso do Taumatrópio (Fig. 3), 

criado 1825, que consistia em uma peça com uma imagem de cada 

lado. Ao girá-la, tinha-se a impressão de ver formar uma única imagem, 

com a sobreposição das duas, seguindo princípios da permanência da 

imagem32.  

    

     Fig. 3 Desenho de um Taumatrópio                      Fig. 4 Fenaquitoscópio 

 

 Em 1832, o Fenaquitiscópio, criado pelo físico belga Joseph 

Plateau (1801-1883), possibilitava a exibição de um desenho em 

movimento (Fig. 4). A invenção basicamente era composta de um disco 

com imagens em série que, quando vistas por uma única abertura, 

simulavam um movimento ao girar do disco. No mesmo momento, mas 

sem contato com o cientista belga, o austríaco Simon Von Stampfer 

(1792-1864) desenvolveu aparelho com princípios semelhantes ao de 

Plateau33.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 Bazin define Niépce, Muybridge e o próprio Lumière como bricoleurs, desvairados, ou no 
máximo, industriais engenhosos Bazin, 36.  
32 Sadoul, 9.  
33 Ibid., 10.  



21!
!

Como eles, muitos cientistas e inventores por todo o mundo 

realizavam pesquisas que buscavam a reprodução da imagem em 

movimento. Esse conhecimento cada vez mais se tornava popular. Em 

1834, William George Horner (1786-1837) criou o Zootrópio que surgiu 

como uma evolução na exibição de imagens, transformando-se em um 

brinquedo bastante popular e caro34. Esses aparelhos se 

assemelhavam à animação, mas somente com o surgimento da 

fotografia é que o cinema começou a ser desenvolvido nos moldes que 

conhecemos hoje.  

 O primeiro aparato de fotografia sequencial foi desenvolvido em 

1874, pelo astrônomo francês Pierre-Jules César Janssen (1824-1907). 

Percebendo a possibilidade de utilizar a fotografia para registrar o 

movimento das estrelas no céu, ele criou o Revólver Fotográfico35, que 

permitia o disparo de 48 fotos em série. O revólver pode ser 

considerado um embrião das câmeras cinematográficas, com motor, 

sistema ótico, obturador e material sensível. Era um antecessor do 

chamado time-lapse, efeito de condensação de um movimento em um 

intervalo de tempo menor, que provoca o efeito de aceleração da ação. 

Efeito amplamente utilizado nos filmes de ciência e que também foi 

apropriado por Painlevé.  

 Em 1878, o inglês Eadweard J. Muybridge (1830-1904) usou 24 

câmeras em série para fotografar o movimento de um cavalo (Fig.5). As 

câmeras eram acionadas por um dispositivo elétrico. À medida que o 

cavalo passava, rompiam cordões colocados para disparar a foto. Com 

isso, conseguiu registrar, ainda que sem grande qualidade, os passos 

do animal36.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 Ibid.  
35 Tosi, Cinema Before Cinema, 35. 
36 Ibid., 53.  
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Fig. 5 Imagem obtida por Muybridge 

!
 Médico de formação, o francês Étienne-Jules Marey (1830-1904) 

dedicou sua vida ao estudo do movimento animal. Marey sempre se 

preocupou com os limites da capacidade humana de registrar 

processos dinâmicos, por isso, foi responsável por uma série de 

inventos que auxiliaram nos estudos de fisiologia do movimento. 

Inventos que propiciavam os registros em gráficos das atividades 

elétricas do vôo de um pássaro, por exemplo, com os quais ele podia 

definir a velocidade de batimento das asas de maneira precisa. 

Princípio semelhante que usou também no estudo do movimento 

humano e de cavalos. 

 Marey, então, passou a desenvolver um aparelho que permitisse 

registrar em imagens o que se podia ver nos gráficos. Semelhante ao 

revólver de Jansen, porém mais elaborado, desenvolveu a arma 

fotográfica. Basicamente, um rifle que permitia o registro em série de 

doze imagens, que ficavam gravadas em placas de vidro (Fig. 6). 

Essas imagens permitiam, por exemplo, o registro do movimento das 

asas de um pássaro. Diferente de Muybridge, ele utilizou uma única 

câmera para isso. 
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!   Fig. 6 O rifle disparador de Marey 

!
!

Para obter a imagem visual de um movimento, Marey 

desenvolveu a cronofotografia. Técnica que consistia em utilizar uma 

única placa que registrava o movimento seriado em determinado 

intervalo de tempo37. Marey utilizou o Cronofotógrafo para obter 

imagens dos mais diversos objetos, de aves em pleno vôo (Fig. 7) e 

dos mais variados movimentos humanos. Foi a partir do resultado 

obtido no registro em cronofotografias que o cientista passou a utilizar a 

fotografia como importante ferramenta de pesquisa38.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37 Landecker,123. 
38 Machado,19.  
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     Fig. 7 Cronofotografia de Marey 

!
 Em 1887, na França, Eastman começou a vender um novo tipo 

de filme de papel que podia ser colocado em uma bobina. Resolveu, 

assim, o problema do tamanho do filme e possibilitou a obtenção de 

diversas fotos, sem recarregar a câmera. Não havia ainda a ideia de 

produzir esse novo tipo de filme para o cinema, ele viria a ser utilizado, 

primeiramente, no protótipo da primeira câmera fotográfica comercial 

da Kodak, em 1888. Mas, com esse filme, Marey desenvolveu um 

dispositivo capaz de registrar 20 imagens por segundo, com maior 

qualidade. Dessa vez, não ficava limitado apenas à imagens com 

grande contraste de cor39.  

 Até mesmo Thomas Edison contribuiu para o desenvolvimento 

da técnica cinematográfica. Encantado com os inventos de Marey, 

combinou o seu fonógrafo, capaz de reproduzir sons, com imagens. 

Segundo Arlindo Machado, esse equipamento foi responsável por 

produzir as primeiras imagens cinematográficas40. O Quinetoscópio 

(Fig. 8) foi o primeiro “cinema” comercial, e funcionava como um 

cinema particular. Consistia em um cilindro que girava e reproduzia 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 Tosi, 132.  
40 Machado, 141.  
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sons e imagem para o observador que olhava por uma lente, como em 

um microscópio. 

 

 

Fig. 8 O Quinetoscópio de Edison 

  

É um momento importante na história do cinema, justamente 

quando há uma corrida para se realizar as primeiras projeções e, o que 

antes era praticamente exclusivo da ciência, passa a chegar a um novo 

público, dando início a uma série de discussões que reverberaram nas 

décadas seguintes. A evolução técnica instigou a concorrência pela 

primeira projeção. Em 1895, os irmãos Lumière41 fazem sua grande 

exibição e lançam o Cinematógrafo Lumière. O grande público agora 

vivia a experiência coletiva na sala de cinema42. Dois anos depois, em 

1897, Marey cria uma câmera elétrica e portátil, uma precursora da 

filmadora. A cada nova invenção, o cinema se tornava mais 

consolidado. 

 Para Henri Langlois (1914-1977)43, fundador da Cinemateca 

Francesa, Marey criou os inventos que tornaram possível o 

desenvolvimento do cinema, por isso, é o tronco central de todas as 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41 Os irmãos Lumière eram Auguste Marie Louis Nicholas Lumière (1862-1954) e Louis Jean 
Lumière (1864-1948). 
42 Sadoul, 13.  
43 Henri Langlois, pesquisador da história do cinema, notabilizou-se por ser um dos primeiros 
arquivistas de produções cinematográficas na França.  
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ramificações que vieram depois. E vai além, ao considerar suas 

cronofotografias verdadeiras obras de arte, por sua beleza e senso 

estético. É possível perceber esse mesmo senso estético nos filmes de 

Painlevé. A ideia de que o cinema estava a serviço da ciência foi outro 

ponto em comum entre Painlevé e Marey44.  

 A quantidade de inventos cinematográficos produzidos na 

França, no início do século, foi extremamente alta. Em 1896, foram 

efetuadas 129 patentes na França, enquanto na Inglaterra apenas 5045. 

O cinematógrafo, assim como o cronofotógrafo, foram instrumentos de 

pesquisa em sua origem46. Lucien Bull (1876-1972), assistente de 

Marey, realizou diversos filmes em alta velocidade, como o vôo de uma 

mosca, em 1904. Em 1909, o médico francês Jean Comandon (1877-

1970) realizou os primeiros trabalhos com microcinematografia47 e foi 

influência direta no trabalho de Painlevé, anos depois48.  

Por toda a Europa, cientistas se apropriaram da cinematografia, 

produzindo imagens que atraíram a curiosidade dos espectadores. O 

cinematógrafo, criado para o estudo do movimento, tornou-se objeto de 

curiosidade quando projetado em uma tela. Mesmo assim, a pesquisa 

tecnológica no campo da filmagem, permanecia quase que 

exclusivamente nas mãos dos cientistas, nos laboratórios49.  

 O cinema se desenvolveu e foi utilizado de diferentes maneiras, 

extrapolando as fronteiras dos laboratórios. O cinema comercial, 

inicialmente, era cheio de extravagâncias, como nos filmes dos irmãos 

Lumière. Mas, depois da primeira década do século XX, pouco a pouco 

se diversificou e começaram a aparecer narrativas mais realistas, que 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 Tosi, 132.  
45 Morin, O Cinema ou o Homem Imaginário, 26.    
46 Ibid., 22.    
47 Tosi, 178.  
48 Em entrevista, já referida acima, para a série televisiva francesa “Jean Painlevé: Au Fil de 
Ses Films” (Jean Painlevé através dos seus filmes), de 1984, Painlevé faz referências a 
Comandon, destacando o fato de ele, em 1910, já haver enfrentado a crítica da academia, 
semelhante ao que Painlevé passaria anos depois, em episódio já mencionado na 
introdução.  
49 Ibid., 181.  
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ganharam complexidade narrativa com o tempo. Para Edgar Morin, o 

cinema surgiu como pesquisa, mas seu uso foi “atrofiado” pela 

disseminação do cinema como espetáculo50. Enquanto para Benjamin, 

a representação cinematográfica da realidade era única. O cinema 

mudou a percepção humana, não apenas na maneira como o homem 

se apresentava na frente da câmera, mas também como ele 

representava o mundo ao seu redor51. 

 Já para o estudioso do cinema Jean Debrix, a projeção se 

assemelhava ao sonho. A tela, única fonte de luz nas sombras, prendia 

a atenção do espectador levando-o a uma espécie de transe. Essa 

imobilidade seria quase um estado de catalepsia ou hipnose, um 

estado imaginativo. O público ia ao cinema para sonhar. O cinema 

atuava primariamente nos sentidos e na imaginação. O movimento 

adicionado às imagens era extremamente sedutor, trazia vida e sons. A 

imagem do cinema veio para substituir a realidade do mundo. Copiava-

se a realidade, mas era mais intenso e cheio de significados do que a 

realidade cotidiana. Esse vasto universo foi apresentado, cheio de vida, 

pelos olhos do cinema52. 

 O documentário surgiu a partir dos cinegrafistas de Lumière, em 

1897. Eles produziam filmes de atualidades que aumentavam de 

duração a cada nova produção, até se tornarem longos registros 

documentais. Os ingleses perceberam o uso que poderiam fazer disso 

e produziram filmes que mostravam longas marchas de tropas. Nos 

primeiros anos do cinema, o documentário restringia-se, basicamente, 

ao registro de viagens e povos distantes. Em 1912, L’Expédition Scott 

au Pôle Sud mostrou uma viagem de exploração ao Pólo Sul que 

terminou em tragédia. O cinegrafista sobreviveu e fez um relato do 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50 Morin, 23.    
51 Benjamin, “A Obra de Arte”, 232. 
52 Debrix, “Cinema and Poetry”, 89. 
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cotidiano da aventura que cativou o público53. Essa temática de 

aventuras expedicionárias esteve presente nos primeiros 

documentários. Em 1922, o clássico Nanook, do cineasta americano 

Robert J. Flaherty, apresentou uma narrativa inovadora. O relato da 

vida de um esquimó, repleto de aventuras, com detalhes de seu 

cotidiano, trouxe ao universo do documentário novas possibilidades. 

Nanook se tornou o primeiro longa-metragem documental e fez uso, 

inclusive, de sequências dramatizadas, reconstituições de ações que 

até hoje são discutidas no âmbito do estudo da história do cinema.54 

 

 

1.3 O cinema científico de Painlevé 
!
 Se ainda hoje muito se discute sobre a relação entre cinema e 

ciência, é fácil imaginar como era complicada essa relação quando 

Painlevé começou seus trabalhos. Apesar de flertar constantemente 

com a arte, em especial o Surrealismo, Painlevé sempre defendeu o 

uso da tecnologia do cinema como importante ferramenta para o 

desenvolvimento de pesquisas científicas: 
 

“O cinema é uma ajuda para a pesquisa 
cientifica. A emulsão usada nos filmes, junto 
com a fotografia em still, oferece uma 
sensibilidade muito maior do que a do olho 
humano permite para determinados 
comprimentos de onda” 55. 

 

 A microcinematografia permitiu outra maneira de ver o mundo. 

Para Morin, a possibilidade de registrar o mundo microscópico estava 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53 Sadoul, 272.  
54 Bazin, 47.  
55 Painlevé, “Cinema in the Service of Science”, 1, www.lesdocs.com (acessado em 13 de 
agosto de 2013).!
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na vanguarda do espírito humano56. Alterando a velocidade das 

projeções, os cientistas podiam notar fenômenos que antes não eram 

percebidos, observar, por exemplo, o movimento de microrganismos 

extremamente lentos. Na biologia, a técnica de time-lapse, que faz o 

registro de imagens em intervalos de tempo regulares, permitiu 

observações e experimentos inéditos. A ciência adquiriu nova noção de 

tempo e espaço e Painlevé viu, nessa tecnologia, outra forma de fazer 

cinema: 

 
“O cinema é um microscópio para observar o tempo, 
a medida que subdivide as unidades, da mesma 
maneira que um microscópio normal faz com o 
espaço” 57. 

 

 O cinema levou a ciência a um grande número de pessoas, 

popularização que chegou a cientistas e leigos. Em artigo publicado no 

periódico Isis, Hannah Landecker, levanta a questão do estudo do 

cinema como uma fonte para a História da Ciência: 
 
“Como tem sido observado, isso não é apenas 
experimentação trazida por um novo meio, mas, 
simultaneamente, investigação sobre e por meio do 
filme... A ciência é parte da história do cinema, e o 
cinema é uma rica e inexplorada fonte para a 
história da ciência” 58. 

  

! Para Landecker, o exame cinemático das partículas e células 

deu nova dimensão ao mundo visto pelo olho nu e gerou novas 

discussões e representações da realidade, muito além do laboratório. 

Essa seria uma possibilidade de análise da história da ciência, uma 

historia social da ciência através do estudo dos filmes59.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56 Morin, 244.    
57 Ibid. 
58 Landecker, 131-132. 
59 Ibid., 130. 
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O entendimento do uso do cinema e da fotografia como 

documentos é primordial nesta dissertação. Como sabido, parte do 

material analisado é composto pelos registros audiovisuais feitos por 

Painlevé e, quando analisados ao lado de textos escritos por ele e por 

outros autores, permitem estudos no âmbito da História da Ciência. No 

artigo ”Uma Viagem entre Documentos e Fontes”, afirma-se que 

nenhum documento é um objeto simples, independente em uma 

pesquisa, e sim um construto60.  

A análise que se pode fazer da História da Ciência através do 

cinema, vai além do estudo do tema dos filmes, da pesquisa ou 

assunto científico tratado. É possível analisar aspectos técnicos de um 

filme, desde sua concepção, produção e execução. Também aspectos 

teóricos, que levam em conta ideias e conceitos presentes na escolha 

do objeto e na maneira como ele será representado; o público ao qual 

ele se destina e como chega até esse público61. Na obra de Painlevé, 

todos esses elementos estão presentes e permitindo seu estudo.  

 Painlevé acreditava que o cinema científico viria a se tornar uma 

das atividades mais importantes da produção cinematográfica e dizia 

que era necessária a formação de especialistas nesse campo, capazes 

de produzir e debater o tema62. No Brasil, país no qual esteve algumas 

vezes63, Painlevé foi referência para as produções do Instituto Nacional 

de Cinema Educativo (INCE), em especial nos trabalhos do cineasta 

Humberto Mauro, pioneiro do cinema científico nacional, em meados do 

século XX64. 

 Apesar de seu envolvimento com a arte, a estreita relação com a 

ciência fez com que os filmes de Painlevé nunca fossem facilmente 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
60 Alfonso-Goldfarb, Ferraz & Aceves, "Uma 'Viagem' Entre Documentos e Fontes", vii.   
61 Landecker,130. 
62 Painlevé, “Scientific Cinema”, 3, www.lesdocs.com (acessado em 13 de agosto de 2013). 
63 Em 1954, Painlevé esteve em São Paulo para apresentar uma exibição de seus filmes em 
uma sessão especial do Festival de Cinema Cientifico e Educativo. A programação foi 
publicada em nota na Folha da Manhã, em 16 de fevereiro de 1954. Antes disso, passou 
pelo Brasil durante as gravações do filme “Vampiro”. 
64 Cateli, “Coleção de Imagens”, 617. 
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catalogados dentro dos gêneros de filmes relacionados à ciência: 

Documentário, Vídeo Educativo, Arte Surrealista, Cinema Avant Garde. 

Transitou por diferentes estilos e seu trabalho acompanhou a evolução 

técnica, em seus quase 60 anos de filmagens.  
 

 

1.4 Surrealismo  
 

 Um importante aspecto no trabalho de Jean Painlevé é sua 

relação com a arte do início do século XX, em especial com o 

movimento surrealista. Antes mesmo de iniciar suas primeiras 

produções cinematográficas, Painlevé teve contato com o universo 

surrealista. O cientista frequentava a vida artística de Paris, mantendo 

proximidade com nomes como o cineasta Luis Buñuel, o pintor 

Salvador Dali e o fotógrafo Man Ray, artistas que tiveram papel ativo 

nesse movimento.  

  Os trabalhos de Painlevé sempre geraram controvérsia entre os 

cientistas, mas se tornaram referência dentro do movimento Avant-

Garde65, na França. O cineasta sempre foi fascinado pela capacidade 

do cinema de apresentar uma realidade que nossos olhos não 

poderiam enxergar naturalmente. Constantemente fazia uso de 

metáforas antropomórficas em suas narrativas e buscava derrubar as 

versões convencionais de realidade, desafiando a racionalidade na 

tentativa de entender a humanidade66.  

 Pensar a realidade através da arte foi, justamente, uma das 

características do Surrealismo, movimento artístico que despontava na 

Europa e que buscava encontrar, no inconsciente, uma nova 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
65 Na década de 1920, não havia uma distinção de gêneros do cinema e todos os filmes 
experimentais eram descritos como Avant-Garde. 
66 Fretz, 50. 
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compreensão do mundo real67. Artistas como Salvador Dali e o poeta 

André Breton, acreditavam que o uso de técnicas experimentais, como 

o automatismo68, ajudaria a alcançar um nível diferente do pensamento 

humano, sem as barreiras impostas pela racionalidade69.  

A aproximação da arte surrealista com a fotografia e o cinema 

aconteceu naturalmente. Como já dito, Bazin considera que a fotografia 

permitiu o registro imediato e sem interferência durante esse processo. 

Os surrealistas encontraram na fotografia uma técnica que se 

adequava a sua busca em reproduzir e compreender uma realidade 

que, segundo eles, só poderia ser alcançada ao se superarem as 

barreiras impostas por elementos racionais presentes na mente 

humana. Na imagem reproduzida, o real e o imaginário poderiam 

finalmente se aproximar70.  

 Painlevé participou de publicações surrealistas, como a 

Surrealism, organizada por Georges Bataille71. Essa relação entre 

artistas e cientistas no século XX é importante para compreender a 

maneira como o cineasta via a ciência. Painlevé acreditava que na 

natureza poderiam ser encontrados os mesmos segredos perseguidos 

pelos surrealistas no inconsciente da mente humana. De fato, sua obra 

mostrou um mundo em que o real e o surreal coexistiam. Como ele 

costumava dizer: “Ciência é ficção”.  

   

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
67 Vide “Manifesto Surrealista” (1924), de André Breton In Telles, G., Vanguarda Europeria e 
Modernismo Brasileiro, 126-160. 
68 O automatismo consistia em uma ação em que o pensamento deveria ser imediato, sem 
processamento das informações do cérebro, instintivo e sem raciocínio. Atuar nesse estado 
seria aplicável a artistas, escritores e, até mesmo, cientistas.  
69 Ruffa, “Dali’s Surrealist Activities”, 5. 
70 Bazin, 31. 
71 Fretz, 49. 
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CAPÍTULO 2 
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O CINEMA CIENTÍFICO DE  
JEAN PAINLEVÉ 
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2.1 A obra de Painlevé 
 

 Conforme mencionado anteriormente, o cineasta Jean Painlevé 

produziu mais de 200 filmes entre os anos de 1927 e 198272. Dentro 

dessa produção, abordou dezenas de temas relacionados à ciência e 

se apropriou das técnicas e linguagens que surgiram no meio 

cinematográfico nesse período. Painlevé foi também um 

experimentador e desenvolveu equipamentos próprios para captar as 

imagens desejadas. Sua relação com a arte foi um elemento importante 

no desenvolvimento teórico e estético de seus filmes, trataremos desse 

aspecto mais à frente.   

 Dentro do universo da cinematografia científica, o cineasta 

produziu filmes de diferentes gêneros: documentários, educativos, de 

pesquisa, ficção e animação. Transitou por esses universos, muitas 

vezes ao mesmo tempo, fazendo uso de elementos que atribuíam 

novos significados às imagens registradas. Por tudo isso, não é tarefa 

simples classificar seu trabalho. Painlevé percebia no uso do cinema, 

não apenas uma ferramenta de pesquisa científica, mas também um 

instrumento de comunicação para além do laboratório.  

 Painlevé escreveu artigos em que discutiu o cinema científico, 

debatendo sobre o uso, forma e classificações desse gênero 

cinematográfico. Alguns desses artigos tratam, especificamente, do 

tema, outros apresentam comentários sobre seus filmes e sobre as 

técnicas utilizadas. Neste segundo capítulo, esses textos serão 

analisados para tentar compreender qual era a ideia de cinema 

científico presente na obra do cineasta.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72 Painlevé morreu em 1989, mas seu último filme foi “Les Pigeons du Square”, ”Os Pombos 
da Praça”, de 1982. Berg, 2.  
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 É importante destacar o trabalho da sociedade Les Documents 

Cinématographiques73. Fundada por Painlevé em 1930, servia, 

inicialmente, para auxiliá-lo na produção de seus filmes e, depois, 

tornou-se responsável por manter, além da obra de seu fundador, um 

vasto arquivo da memória cinematográfica da França. Em seus 

arquivos, encontram-se cronofotografias de Marey que datam de 1889. 

Parte dos textos aqui analisados foi obtida nesses arquivos.  

 Os escritos foram produzidos em diferentes décadas e, portanto, 

acompanharam as mudanças técnicas e teóricas pelas quais o cinema 

passou. Nessa análise, os textos não serão obrigatoriamente utilizados 

de maneira cronológica, e sim de acordo com seu conteúdo. Mas, 

sempre que se fizer necessário, serão feitos comentários que 

esclareçam o contexto histórico de sua fala, evitando, assim, possíveis 

anacronismos. 

 
   

2.2 O cinema a serviço da ciência 
!
 Apesar de sua formação como biólogo, Painlevé ficou mais 

conhecido por seu trabalho como cineasta do que como cientista. Mas 

não devemos simplificar a análise de sua obra e ignorar o caráter 

experimental e metodológico presente em cada trabalho. Painlevé, de 

fato, acreditava na capacidade do cinema de ampliar o trabalho do 

cientista, em especial no registro e observação de fenômenos74.  

 Ainda que não tenha dado prosseguimento a uma pesquisa 

formal, em laboratório, ao longo de sua vida, em algumas produções 

uniu-se a pesquisadores que desenvolviam trabalhos que ele 

considerava interessantes, seja em biologia, física ou outras áreas. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
73 Sociedade de Documentos Cinematográficos, sediada em Paris. Disponibiliza artigos, 
trechos de filmes e informações no site: www.lesdocs.com.  
74 Painlevé, "Cinema in the Service of Science", 1, www.lesdocs.com (acessado em 13 de 
agosto de 2013). 
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Painlevé foi curioso experimentador e, acima de tudo, persistente em 

sua cruzada a favor do cinema. Incorporou elementos técnicos que 

trouxeram divulgação e resultados ao trabalho desses cientistas. Em 

outras palavras, sempre que possível, pretendia trazer uma nova 

informação, comprovar algo que já se sabia na teoria ou, 

simplesmente, ilustrar de maneira inédita um conhecimento. Essas 

seriam, justamente, algumas das funções que um filme deveria ter para 

ser definido como filme de pesquisa, segundo Painlevé75.  

 Conforme já indicado, nas primeiras décadas do século XX, o 

cinema evoluiu rapidamente, não só em equipamentos, mas também 

em formatos e narrativas. Painlevé identificou a grande diversidade de 

gêneros de filmes que tinham relação com a ciência76. Para tentar 

manter uma unidade nesse meio tão heterogêneo, fundou, em 1930, o 

Instituto de Cinematografia Científica77 que tinha como lema principal: 

“Pesquisa para o cinema e pelo cinema”78. O Instituto ajudou os 

apoiadores do cinema científico a conhecer as inovações em 

equipamentos de filmagem, como também permitiu que se levassem as 

demandas do meio científico diretamente aos técnicos e inventores79. 

Ideia que não era tão simples de ser executada, uma vez que muitos 

especialistas tinham extremo sigilo com suas invenções. Alguns 

cientistas, por sua vez, também se mostraram arredios ao uso do 

cinema80. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
75 Painlevé, “Cinema and Research”, 9, www.lesdocs.com (acessado em 13 de agosto de 
2013). 
76 Em entrevista, já referida acima, para a série televisiva francesa “Jean Painlevé: Au Fil de 
Ses Films”, (Jean Painlevé através dos seus filmes), de 1984, o cineasta descreveu a 
proliferação de documentaristas, que não eram cientistas, mas cineastas. Sua preocupação 
foi, em suas palavras, “unir cineastas e cientistas em um só caminho”. 6.   
77 O Instituto de Cinematografia Científica (Institut de Cinématographie Scientifique) foi 
fundado por Painlevé, com o apoio de cientistas renomados, como os franceses Jean 
Baptiste Perrin, vencedor do Nobel de Física de 1926, e Frédéric Joliot, vencedor do Nobel 
de Química, em 1935.   
78 Painlevé, “Cinema and Research”, 1, www.lesdocs.com (acessado em 13 de agosto de 
2013). 
79 Ibid. 
80 No primeiro capítulo dessa dissertação, foi descrito o episódio da apresentação do filme “O 
ovo do Sticklelback”, em que um botânico bradou “Me retiro. Cinema não deve ser levado a 
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 Como já comentado no capítulo anterior, foi bastante difundido o 

uso da cinematografia na pesquisa científica da França, o que explica a 

efervescência de conferências e debates sobre o tema nas primeiras 

décadas do século XX. Em 1931, em discurso na abertura de uma 

conferência que reuniu cineastas para debater a produção de 

conhecimento por meio do cinema, Painlevé definiu: “Nosso objetivo 

central é o desenvolvimento da pesquisa científica por meio do 

cinema”81.  

 As técnicas de time-lapse e slow-motion, trazidas pelo cinema, 

logo se tornaram ferramentas utilizadas para a pesquisa em 

laboratórios do mundo todo82. A capacidade de registro de imagens em 

movimento se expandiu com o emprego de novas técnicas como o raio-

x, infravermelho e o ultravioleta. Painlevé se mostrava animado com a 

possibilidade de enxergar coisas que jamais haviam sido vistas, mas 

alertava para os riscos de usar esse ferramental: 

 
“Como todo método de pesquisa, o cinema, um 
auxilio aos nossos fracos sentidos, requer 
controle constante, porque, assim como outros 
tipos de provas, é cheio de truques”83.  

 

 Preocupado com a precisão e confiabilidade do registro, Painlevé 

dizia ser necessário estar atento ao se definir o procedimento 

experimental a ser empregado. Uma vez que a imagem tinha 

capacidade revelatória e o poder de eliminar as dúvidas do olhar84.

 Para que um filme fosse classificado como cinema científico, 

Painlevé dizia ser necessário o uso de técnicas, seja de fotografia, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sério” – preocupação que existiu nos laboratórios, até que o cinema se afirmasse como 
técnica. 
81 Painlevé, "Cinema in the Service of Science", 3, www.lesdocs.com (acessado em 13 de 
agosto de 2013).  
82 Ibid., 1.  
83 Ibid., 2.  
84 Painlevé,“Cinema and Research”, 6, www.lesdocs.com (acessado em 13 de agosto de 
2013). 
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edição, elementos sonoros, que deveriam estar de acordo com o 

objetivo do filme. O público ao qual o filme estava destinado era 

fundamental nessas escolhas85.  

 

 

2.3 O filme de pesquisa 
!
 Para Painlevé, o campo do cinema científico envolvia 

primeiramente a produção e o uso dos filmes científicos para pesquisa. 

Para ele, a maioria dos filmes de ciência era fruto de realizações 

individuais. Produções de cineastas apaixonados pela ciência ou, mais 

comumente, cientistas que se tornavam cineastas como ele86. 

 Em sua análise, o filme de pesquisa estava voltado unicamente 

aos pesquisadores, ligado ao lado experimental da ciência87. O 

conhecimento registrado em imagens, gráficos ou sons, deveria servir 

para novos entendimentos de processos científicos. Um filme de 

pesquisa deveria ser composto apenas por imagens, sem edição. A 

montagem, quando havia, não deveria ter prioridade na linguagem 

cinematográfica, mas privilegiar a informação e o registro científico88. 

Dito isso, ele definiu o filme de pesquisa como qualquer filme que 

tivesse o objetivo de trazer resultados por meio do cinema: “Quando 

um filme leva a um artigo científico, ele é automaticamente classificado 

como um filme de pesquisa”89.  

 Para Painlevé, era possível distinguir dois tipos de filmes de 

pesquisa. O primeiro, no qual o cineasta exibia seu conteúdo na 

íntegra, direto e sem edição, o que muitas vezes o tornava enfadonho, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
85 Ibid., 4. 
86 Ibid., 2. 
87 Painlevé, “Scientific Cinematography in France”, 4, www.lesdocs.com (acessado em 13 de 
agosto de 2013).  
88 Painlevé, “Cinema and Research”, 4, www.lesdocs.com (acessado em 13 de agosto de 
2013). 
89 Ibid., 8. 
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mesmo aos seus colegas. O segundo, por outro lado, seria o que 

passava por uma direção que o tornaria acessível a quem tivesse 

interesse pelo assunto. Nesses dois casos, Painlevé tratou de filmes 

que usavam as evidências brutas, sem efeitos ou montagem de 

narrativa que fossem além do entendimento direto do que é mostrado90. 

Da mesma forma, alguns críticos também debateram sobre os recursos 

narrativos utilizados no documentário. Interferências, como os recursos 

dramáticos, seriam admitidas apenas se não pretendessem ludibriar o 

espectador e se mantivessem fiéis ao que estava sendo representado, 

vide Bazin91.   

 Na obra de Painlevé, encontramos alguns exemplos de filmes 

realizados com o intuito de reproduzir um fenômeno visto no 

laboratório. Esses filmes eram voltados para a comunidade científica, 

como no caso de “Tratamento Experimental de Hemorragia em um 

Cachorro”, 1930 (foto 9). Nele, Painlevé registrou o experimento em 

que o sangue de um cachorro foi substituído por um soro experimental 

desenvolvido pelo médico Leon Normet92. No filme, o animal teve seu 

sangue drenado e substituído por soro. Assim, após mostrar a cirurgia, 

Painlevé apresentou, ao final, o animal saudável. O soro, de fato, foi 

utilizado em humanos, levando muitas vidas até que se confirmasse 

que era prejudicial e não funcionava. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
90 Ibid., 5. 
91 Bazin, 59.  
92 O Dr. Normet foi médico cirurgião do exército francês e desenvolveu o soro que foi testado 
em 100 cães e chegou a ser aplicado em humanos nos hospitais de Paris, no final da década 
de 1920. Vide: Popular Science Monthly,!1928, 58.  
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Fig.9 Imagem retirada do filme “Tratamento Experimental de 
Hemorragia em um Cachorro”, de 1930.   

   

 Trazer o encantamento, a magia, faz parte da essência do 

cinema. Para Painlevé, o cinematógrafo foi um amplificador do brilho 

das coisas e também permitiu o registro das imagens em outra escala 

de tempo, além de toda a gama de possibilidades técnicas que 

fornecia, como o uso de ampliação, sobreposição de imagens e 

iluminação. Para ele, o cinema também auxiliava a pesquisa 

experimental, ao permitir a reprodutibilidade dos fenômenos registrados 

inúmeras vezes, sempre com os mesmos resultados93. Por outro lado, 

Painlevé também questionou o quanto o cinema poderia ser útil como 

ferramenta de pesquisa. Um documentário poderia ser considerado 

fonte de pesquisa científica somente se, de fato, contribuísse com um 

conhecimento que poderia ser revelado e analisado unicamente por 

meio do uso da projeção cinemática94.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
93 Painlevé, “Cinema and Research”, 5, www.lesdocs.com (acessado em 13 de agosto de 2013). 
94 Painlevé, “Scientific Cinematography in France”, 1, www.lesdocs.com (acessado em 13 de 
agosto de 2013).  
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 De fato, Painlevé enxergou na projeção, o principal recurso 

trazido pela cinematografia95. No princípio, por facilitar a visualização 

de fenômenos, mas também por tornar possível a divulgação do 

conhecimento. Entre outras coisas, porque a projeção permitia ampliar 

uma imagem até o tamanho de uma sala, enquanto a fotografia foi 

reduzida de tamanho, tornando-se algo particular. O cinematógrafo, 

porém, foi adaptado para o espaço coletivo96.  

Conforme indicado anteriormente, um dos primeiros grandes 

desafios enfrentados pelo cinema científico foi a dificuldade que muitos 

cientistas tinham em aceitar o cinema como um aparato de produção e 

difusão do conhecimento. A maioria mantinha suas produções restritas 

a um público muito seleto. Entre as causas para que o número de 

cientistas que utilizavam o cinema como ferramenta fosse ainda 

pequeno, nas primeiras décadas do século XX, Painlevé destacou o 

alto custo das inovações que surgiam nesse campo97. Trabalhar com 

cinema era para os poucos que tinham dinheiro. 

 O cineasta considerou que diferentes áreas da ciência puderam 

tirar proveito do desenvolvimento e popularização de novas tecnologias 

que se tornaram mais acessíveis, tanto no custo, como no tamanho. 

Não havia mais a limitação imposta por um equipamento que exigia a 

confinação em um espaço restrito. Logo a escolha dos temas de 

pesquisas realizadas pelo registro cinemático passou a ser muito mais 

diversa. Apesar da sensibilidade dos filmes ser importante no registro, 

era no estudo do movimento observado na projeção que estava o 

centro da pesquisa científica, através do cinema98. Era, portanto, na 

possibilidade de alteração de velocidade que se percebiam fenômenos 

muito rápidos ou muito lentos para o olhar humano.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
95 Ibid. 
96 Morin, 53.    
97 Painlevé, “Scientific Cinematography in France”, 1, www.lesdocs.com (acessado em 13 de 
agosto de 2013).  

 98 Ibid., 2. 



42!
!

 

2.4 Documentário 
 

 Na tentativa de elucidar as diferenças entre os gêneros de filmes 

científicos, Painlevé definiu o documentário como: 
 

 “Qualquer filme que, com o objetivo de proporcionar 
uma exclusiva e apurada descrição de um tema 
(acompanhando de soluções, se for o caso), reúne 
trechos de filmagens que mostram um fenômeno 
observado diretamente ou recriado ou ainda com a 
ajuda de abstrações, sempre com grande atenção à 
realidade”99.   

  

 Diferente do filme de pesquisa, o documentário científico 

estabelecia uma explanação que era determinada pela montagem do 

filme a fim de criar um questionamento ou hipótese a partir de fatos 

reais100. Segundo Painlevé, as imagens de fenômenos ou as recriações 

destes, por meios racionais ou emocionais, tinham a intenção expressa 

de aumentar o conhecimento humano, apontando problemas e 

soluções a partir de pontos de vista econômicos, sociais e culturais101. 

Segundo Painlevé, os documentários poderiam ser classificados nos 

seguintes gêneros:  

 

• O documentário científico, que envolvia estritamente a 

observação102. Com frequência, eram necessárias 

seguidas gravações para conseguir um resultado que 

fosse relacionado a uma série de causas e efeitos103.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
99 Painlevé, “On the Documentary”, 2, www.lesdocs.com (acessado em 13 de agosto de 
2013).  
100 Painlevé, “Cinema and Research”, 3, www.lesdocs.com (acessado em 13 de agosto de 
2013).  
101 Painlevé, ”Castration of Documentary”, 149.  
102 Painlevé, “On the Documentary”, 2, www.lesdocs.com (acessado em 13 de agosto de 
2013).  
103 Painlevé, “The Death of the Documentary”, 2, www.lesdocs.com (acessado em 13 de 
agosto de 2013). 
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• O documentário de educação que, por sua vez, era voltado 

para o ensino em escolas e universidades. Deveria ser 

produzido a partir de um conhecimento prévio já 

estabelecido e levar a um resultado esperado. Em geral, 

tratava-se de um tema central já conhecido, que deveria 

ser explorado. Além disso, a linguagem também deveria 

ser adequada ao uso pedagógico de determinada faixa 

etária. Portanto, esse tipo de filme não serviria, por 

exemplo, para um público de cinema104. Painlevé, 

inclusive, acreditava que a cinematografia seria de grande 

valia tanto para o professor, quanto para o aluno: “Nós 

começamos a perceber que o entendimento vem antes do 

aprendizado”105.  

 

• O documentário de divulgação científica, que utilizava 

elementos dos dois anteriores e buscava a popularização 

do conhecimento científico. O documentário feito para o 

grande público, deveria tanto sugerir, quanto provar 

resultados. Cabia ao realizador do filme desenvolver sua 

narrativa, criando questionamentos e utilizando os 

recursos que interfeririam nas imagens e na montagem106.  

  

Todas essas categorias, gêneros e subgêneros, seriam 

meramente tentativas de dividir e analisar o cinema científico. Muitas 

destas produções se encaixavam em mais de uma definição. Por 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
104 Painlevé, “On the Documentary”, 2, www.lesdocs.com (acessado em 13 de agosto de 
2013).  
105 Painlevé, “Cinema in the Service of Science”, 2, www.lesdocs.com (acessado em 13 de 
agosto de 2013). 
106 Painlevé, “On the Documentary”, 2, www.lesdocs.com (acessado em 13 de agosto de 
2013).  
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exemplo, um filme de pesquisa poderia se tornar parte de um filme de 

educação, no futuro107.   

 Filmes etnográficos, documentários de viagens e outros 

semelhantes, foram definidos por ele como “cinema testemunha”108. 

Boa parte destes, segundo o cineasta, eram filmes mais preocupados 

em ganhar grandes audiências e gerar lucro109. Mesmo que esses 

filmes utilizassem material de cinema de pesquisa, as grandes 

produtoras ditavam os temas abordados com base no que o público 

queria ver. Para o documentário, isso se refletiu em produções cheias 

de exageros e erros propositais. 

 

 

2.5 Ciência é ficção 
 

 “Ciência é ficção” – a frase, que se transformou em marca 

registrada de Painlevé, ilustra a percepção de um mundo científico que, 

por si só, era suficientemente fantástico. Para Painlevé, as emoções 

apresentadas pelo documentário eram maiores do que em qualquer 

outro gênero de filme ficcional. A imparcialidade nos temas tratados, 

mesmo em reconstituições, favorecia essa força natural ao conteúdo 

mostrado.  

 Por enxergar uma poesia inerente ao documentário científico, 

Painlevé considerava que o valor científico jamais deveria ser ofuscado 

por efeitos cinematográficos. Assim, ao direcionar o conteúdo científico 

captado nas filmagens para o público das salas de cinema, Painlevé 

fez uso de recursos de linguagem que, em sua visão, tornariam o 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
107 Painlevé, “Scientific Cinematography in France”, 4, www.lesdocs.com (acessado em 13 de 
agosto de 2013).  
108 Painlevé faz uso da expressão “Cinéma-temoin”, aqui traduzida como cinema 
testemunha. 
109 Painlevé, “Cinema and Research”, 6, www.lesdocs.com (acessado em 13 de agosto de 
2013).  
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conteúdo mais palatável aos sentidos dos espectadores110, sem alterar 

o significado real do que era apresentado: 
 

“O que importava para mim, em 1927, era mostrar 
para o público tudo o que eu via de tão fascinante nos 
polvos. Havia tanto a falar sobre eles que tive que 
limitar às coisas que realmente saltavam a vista. Por 
exemplo, os olhos”111. 

 

 Os primeiros filmes de Painlevé foram estritamente científicos, 

mas na medida em que se aproximava do universo surrealista, o 

cineasta se distanciava da ciência pura. Com isto, seu 

comprometimento com a ciência acabou por torná-lo um estranho, 

tanto dentro do movimento surrealista, quanto do meio científico. Em 

artigo na Nature, o professor Martin Kemp utiliza o termo ”surrealismo 

natural” para definir o trabalho de Painlevé112. 

Para muitos de seus filmes, produziu três versões diferentes: 

uma estritamente de pesquisa, outra para divulgação na academia e 

uma terceira voltada para o grande público. Na tentativa de traduzir a 

linguagem científica para um público distante dos laboratórios, 

caminhou por uma tênue linha entre o documentário científico e a 

ficção. Encorajado pelos cineastas surrealistas Luis Buñuel (1900-

1983) e Jean Vigo (1905-1934), Painlevé começou a produzir filmes 

que convidavam os espectadores a questionar sua relação com o 

mundo. Em 1928, no filme “O Polvo”, ele misturou, pela primeira vez, 

imagens e textos poéticos com informação científica113.!!
Neste filme, fez uso de imagens captadas na natureza e também 

em aquários, dentro do estúdio. Painlevé inseriu elementos que traziam 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
110 Painlevé, “On the Documentary”, 2, www.lesdocs.com (acessado em 13 de agosto de 
2013).  
111 Trecho extraído de entrevista para a série documental “Jean Painlevé: Au Fil de Ses 
Films”, (Jean Painlevé: através de seus filmes), já mencionada acima. 4. 
112 Kemp,”Surrealism Bites Back”, 382.  
113 Fretz, 46. 
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nova dimensão às imagens da vida desse animal marinho. Por 

exemplo, a cena em que o polvo desliza sobre um crânio de um 

esqueleto humano (Fig. 10), trouxe dramaticidade à imagem captada. !
!

!

    Fig. 10 Cena do filme “O Polvo”, de 1928. 

!
Imagens como essa atraíram artistas e intelectuais que 

frequentavam os cine clubes de Paris para apreciar os filmes da Avant-

Garde, entre os quais eram exibidos os de Painlevé. Alguns estudiosos 

enxergaram em certas obras de Pablo Picasso, referências aos filmes 

de Painlevé114. Ainda que essa relação seja apenas subjetiva, de fato 

Picasso e outros artistas tiveram contato com esses filmes nos cine 

clubes, na década de 1930, e a natureza apresentada pelo cineasta, 

repleta de dramas, erotismo, violência e antropomorfismos cômicos, foi 

muito apreciada por eles.  

 O encantamento de Painlevé pelas criaturas marinhas é evidente 

em sua obra. No texto “On the seabed a human eye is watching us” (No 

fundo do mar, um olho humano está nos observando), Painlevé 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
114 Cary, “Tentacle Erotica”, 104. 
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comentou o fascínio por algumas características do polvo, em especial 

o olho, que se assemelha ao humano: 

 
“Não é apenas a cor dos olhos que muda, 
revelando íntimos sentimentos em pulsos de 
luz, talvez azul para medo, vermelho para raiva, 
preto para inveja; são as pálpebras que lhe 
conferem um ar tão expressivo e único, 
comparado, por exemplo, com a expressão 
estúpida de um peixe, com seus olhos 
arregalados...”115. 

 

 Painlevé acreditava que o cinema poderia criar vidas surreais. 

Em sua obra é possível encontrar exemplos de uma justaposição de 

poesia e ciência. Para ele, a natureza era a origem de tudo e usava os 

recursos visuais para destacar a realidade natural das coisas. 

Metáforas antropomórficas também estão nesses filmes116.  

 Em 1966, Painlevé retomou o tema do polvo, mas dessa vez em 

um filme voltado para o grande público: “A vida amorosa do Polvo”. 

Nele, o cineasta descreveu a reprodução desse molusco usando temas 

humanos na narrativa, como o amor117. Os escritos e filmes de 

Painlevé são permeados de uma aproximação entre ciência e arte. 

Para ele, o surpreendente estava presente na natureza, ele extraia o 

surreal a partir do real118. Surpreender e encantar eram parte do 

objetivo de Painlevé, que entendia a divulgação científica como função 

fundamental dentro do conceito de cinema científico.  !
 O cinema teria permitido aos cineastas a ambivalência que os 

poetas sempre buscaram. O mundo oferecido pelo cinema era surreal, 

satisfazendo os sentidos por sua reprodução fiel da realidade, e a 

imaginação por suas criações maravilhosas. Assim, conseguia prender 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
115 Painlevé, “On the seabed a human eye is watching us”, 2, www.lesdocs.com (acessado 
em 13 de agosto de 2013).   
116 Fretz, 52. 
117 Em entrevista, já referida acima, para a série televisiva francesa “Jean Painlevé: Au Fil de 
Ses Films” (Jean Painlevé através dos seus filmes), de 1984, 14. 
118 Fretz, 59. 
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o espectador por meio de seu irresistível poder de sugestão e ilusão 

mental119. 

 O cinema seria, portanto, mais do que um aparelho para 

reproduzir a realidade. J. Debrix comparou a imagem do cinema às 

palavras usadas na poesia. Para ele, as imagens no cinema não faziam 

pensar, mas sentir120. Como indicado, Painlevé buscava dar forma a 

essa poesia a partir do que era inerente a natureza, do fascínio que 

estava presente nas imagens do mundo real. Painlevé foi um dos 

poucos cineastas surrealistas que utilizaram a natureza para produzir 

uma narrativa sem o uso de ficção, buscando alcançar a verdade 

irracional e inconsciente do homem121.  

 

 

2.6 Popularização da ciência  
  

 Produzir um filme científico raramente gerava lucro ou grande 

sucesso de público. Painlevé mostrou sua preocupação com o futuro 

do documentário em “The Death of Documentary”. Nesse texto, 

comparou documentaristas a artesãos, frente à grande indústria 

cinematográfica122, preocupado com o mercado e com a influência dos 

produtores, mais interessados em grandes audiências e prêmios, do 

que com a qualidade dos filmes realizados123.  

 Os custos de equipamentos e dos filmes eram tão altos que a 

produção cinematográfica estava quase toda nas mãos das grandes 

organizações124. Para compensar as dificuldades de distribuição de 

filmes científicos no mercado cinematográfico, Painlevé ajudou a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
119 Debrix, “Cinema and Poetry”, 92. 
120 Ibid., 103. 
121 Fretz, 47. 
122 Painlevé, “The Death of the Documentary”, 3, www.lesdocs.com (acessado em 13 de 
agosto de 2013). 

 123 Painlevé, “Castration of the Documentary”, 152.   
 124 Painlevé, “Scientifc Film”, 163. 
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organizar diversas exibições na Europa e fora dela, inclusive no 

Brasil125. 
 Na década de 1950, o documentário era visto por poucos 

interessados, mas cativar novos adeptos era uma tarefa vista com 

precaução pelo cineasta, que insistiu em não diminuir a qualidade dos 

filmes para agradar ao público dos cinemas, acostumado com filmes de 

ficção. Painlevé considerava que o cinema havia se tornado repetitivo e 

cheio de fórmulas, por isso sempre esteve em busca de algo inovador, 

sem copiar de outros126. 

 Os primeiros filmes eram curtas que apresentavam alguns 

animais marinhos. A utilização de iluminação especial nos aquários 

emprestava um aspecto poético às imagens. G. Sadoul compara as 

imagens de Painlevé às pinturas abstratas de Wassily Kandinsky 

(1866-1944)127. A escolha dos temas abordados era, muitas vezes, 

feita por assuntos que despertaram a curiosidade do cineasta e/ou que 

ele acreditava que fascinaria outras pessoas.  

 O bom humor também estava presente em seus filmes. Foi 

assim no filme “Bernardo Eremita”, de 1930, em que simulou uma 

partida de futebol entre um grupo desses crustáceos, colocando 

pequenas traves no aquário. Com isso, esperava ilustrar a capacidade 

de articular as patas, com destreza, em disputa por uma concha. Essa 

liberdade poética adotada em prol da divulgação científica foi uma 

marca de Painlevé. 

 Em alguns filmes, o cineasta realizou parcerias com cientistas 

para trabalhar com as pesquisas que seriam levadas à tela. Algumas 

vezes, fazia uso do bom humor para auxiliar em uma explicação. O 

cineasta acreditava que o tempo de atenção do espectador para um 

filme de ciência, não era muito alto. A menos que houvesse um grande 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 125 Ibid., 164. 
 126 Painlevé, “Castration of the Documentary”, 152.  

127 Sadoul, 276.  
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interesse particular no assunto abordado, seria difícil entreter, por longo 

tempo, uma audiência acostumada a filmes romanceados ou à 

dinâmica narrativa mais envolvente das ficções128. Em geral, para 

tornar o filme popular, Painlevé privilegiou aspectos abstratos das 

pesquisas. Foi o caso do filme “Cristais Líquidos”129 em que se ateve a 

mostrar a beleza das imagens para ilustrar o surgimento dos cristais.   

 No começo da década de 1930, suas narrativas tornaram-se 

mais complexas. Os filmes apresentavam o que o historiador do 

cinema Geoerges Sadoul (1904-1967) chamou de quadros de 

costumes submarinos130, relatos do cotidiano da vida do animal 

retratado. Foi esse o caso de seu filme mais popular, o “Cavalo 

Marinho”, de 1934. Pela primeira vez, Painlevé fez uma gravação 

embaixo d’água, em ambiente marinho, utilizando uma câmera em uma 

caixa estanque (Fig.11) e o bombeamento de ar através de uma 

mangueira. Assim, conseguiu realizar as filmagens, apesar da limitação 

de ter que subir a cada 20 segundos gravados para trocar o filme131. 

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
128 Painlevé dizia que o formato de curta metragem, com no máximo 30 minutos de duração, 
era o ideal para um filme de ciência. Quase a totalidade de sua produção não ultrapassa 
esse tempo.    
129 “Cristais líquidos”, de 1978, é um documentário com imagens da cristalização de 
substâncias em uma placa. A trilha sonora, o movimento e a cor das imagens formaram um 
efeito quase psicodélico nas imagens.   
130 Sadoul, 276.  
131 Em entrevista, já referida acima, para a série televisiva francesa “Jean Painlevé: Au Fil de 
Ses Films” (Jean Painlevé através dos seus filmes), de 1984, 10. 

Fig. 11 Painlevé com câmera adaptada em uma caixa 
estanque 

!
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O “Cavalo Marinho” reuniu imagens feitas em aquários e no mar. 

Algumas delas, até hoje, são referência na história dos documentários 

de vida selvagem. Nesta produção, todos os elementos, típicos do 

cinema de Painlevé, estão presentes.  

 As filmagens, feitas nos aquários com iluminação externa, 

produziram cenas dos animais em diversas situações, que foram 

acompanhadas, no filme, por uma locução extremamente descritiva. O 

cineasta fez o uso de termos por vezes populares que conferem ao 

filme a poesia comumente buscada por ele.  

 

!
       Fig. 4 Cena do filme O Cavalo Marinho, 1934 

 

 Painlevé usou imagens de microscopia para mostrar os embriões 

em desenvolvimento, planos de contra luz para mostrar o interior dos 

animais vivos e ainda fez uso de dissecações para mostrar os órgãos. 

Conseguiu registrar o acasalamento e nascimento dos cavalos 

marinhos: o fato do macho dar a luz aos filhotes foi uma sensação 

entre os espectadores. Painlevé desafiou as convenções sexuais da 

época ao enfatizar o papel do macho na gestação dos filhotes132. A 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
132 Fretz, 57. 
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trilha sonora conferiu um clima quase alegre ao filme, enquanto a 

câmera fazia longos planos dos animais nos aquários. Ao final, 

Painlevé fez uma montagem, com imagens de cavalos de corrida no 

fundo do aquário, numa alusão bem humorada entre os cavalos 

marinhos e seus homônimos de quatro patas. O filme teve grande 

público nos cinemas e transformou-se, inclusive, em marca de jóias 

lançada com sucesso pelo cineasta na França.  

 A utilização de certas liberdades poéticas aparece em outros 

filmes de Painlevé. Em 1945, lançou “O Vampiro”, produção que levou 

seis anos para ser concluída por conta da interrupção causada pela 

Segunda Guerra Mundial. Nesse filme, Painlevé fez uso de uma 

narrativa que mesclou elementos de descrição científica, com ficção e 

crítica política ao nazismo. A trilha sonora de Duke Ellington foi outro 

elemento fundamental na produção: 
 

“Animais com armaduras. Animais estranhos e 
assustadores em forma e movimento. 
Esculturas vivas e garbosas. Com gestual 
assustador e gracioso. Inspiração para 
incontáveis lendas entre poetas e artistas. É 
fácil de pensar como o vampiro entrou no 
imaginário humano, bebendo sangue da 
garganta de um homem, como Nosferatu no 
filme de Murnau. Mas o Vampiro existe de 
verdade” 133. 

 

 

 Mais uma vez, retratou um animal pelo qual demonstrava 

fascínio. Para conseguir os registros que desejava, interferiu nas ações 

captadas e cometeu “erros” que ele mesmo assumiu terem sido 

necessários em prol da popularização do tema. Para mostrar o 

morcego bebendo o sangue de sua vitima, utilizou um porquinho da 

índia, animal que não faz parte da dieta alimentar do vampiro. Ainda 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
133 Trecho inicial da locução do filme “O Vampiro”, 1945.   



53!
!

assim, faminto, o morcego acabou por atacar o porco e possibilitar a 

filmagem134.  
 

           !
  Cena do filme O Vampiro 

  

 Painlevé não se deteve apenas em filmes de natureza. Outras 

produções abordaram diferentes temas da ciência, como “A Quarta 

Dimensão” (1938). Nesse filme de popularização científica, fez uso de 

montagens engenhosas para explicar o conceito de quarta dimensão. 

Na produção “Soluções Francesas” (1939), faz um resgate dos 

cientistas mais importantes da França, no início do século135. Esse 

filme revela também a atuação política de Painlevé em tempos de 

guerra, uma vez que foi produzido com o intuito de evidenciar a 

importância histórica dos cientistas franceses.  
 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
134 Em entrevista, já referida acima, para a série televisiva francesa “Jean Painlevé: Au Fil de 
Ses Films” (Jean Painlevé através dos seus filmes), de 1984, 12. 
135 Sadoul, 276.  
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2.7 A técnica no cinema de Painlevé  
 

 Os trabalhos de Painlevé acompanharam o desenvolvimento das 

técnicas de filmagem. Como já vimos, com a cinematografia, novos 

fenômenos puderam ser observados e registrados. A análise em escala 

temporal permitiu novas teorizações a respeito de conhecimentos 

científicos e a possibilidade de mudar a escala temporal e reproduzir a 

imagem tornou alguns conhecimentos da ciência acessíveis não 

apenas aos cientistas136.  

 Desenvolver a técnica para filmar a variação da maré em uma 

praia envolvia uma série de procedimentos a serem considerados ao 

longo de algumas horas de gravação. A variação de luz, o tempo de 

disparo, a referência a ser usada, são alguns dos elementos que 

tornavam a execução dessa filmagem extremamente difícil. O mesmo 

acontecia para filmar o desenvolvimento de uma criatura marinha 

microscópica: diversos preparos, que iam desde manter água corrente 

para que ela sobrevivesse, até ajustes de foco, luz e a escolha da 

variação do tempo de disparo, de acordo com o que se desejava 

registrar, eram alguns dos itens imprescindíveis. 

 Tão importante quanto o tema apresentado nos filmes, era a 

maneira como os registros eram obtidos. Em seus escritos, Painlevé 

fez constantes referências às técnicas empregadas nas gravações. A 

iluminação era fundamental. A luz artificial deveria ser suficiente para 

clarear o quadro e produzir uma imagem nítida, mas não deveria ser 

excessivamente forte, pois afetaria o comportamento do animal 

retratado. Segundo ele, nas filmagens em ambiente aberto, uma luz 

muito forte gerava comportamentos imprevisíveis. Alguns animais se 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
136 Landecker, 127. 
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escondiam, outros seguiam em direção à luz, sempre com 

comportamento não natural, arruinando a filmagem137.  

 O avanço dos equipamentos de filmagem permitiu a 

possibilidade de gravar imagens em ambiente aberto. Essa liberdade 

técnica foi prontamente utilizada por Painlevé. Em 1928, o cineasta 

equipou um trailer com gerador de energia para poder realizar 

gravações em diferentes locais138. Suas primeiras filmagens na 

natureza foram feitas com câmeras colocadas em caixas estanque, 

sem mobilidade e autonomia para entrar na água.    

 O cineasta fundou o “Club dessous l’eau” (Clube Subaquático), 

onde se formavam mergulhadores e discutia-se o desenvolvimento dos 

equipamentos de mergulho autônomo. Painlevé mostrou seu 

encantamento com as novas possibilidades, que colaborou para 

aprimorar:  
 

“Imagine minha alegria ao descobrir o aparato de 
mergulho do comandante Yves Le Prieur139. Um aparato 
auto-suficiente de mergulho com um tanque, contendo 80 
libras de ar comprimido, o suficiente para 10 minutos de 
mergulho, se você tem preparo. Com meu enfisema, eram 
7 minutos quando me movia. As barbatanas de mergulho 
do comandante Corlieu nos deram grande mobilidade e 
nós pudemos criar depois o aparato de mergulho auto-
suficiente que deu fama a outros inventores”140. 

  

 O clube era composto por cientistas, amadores, inventores e 

aventureiros. Entre os membros estava o cineasta Jacques Cousteau. 

Francês que se tornou o mais popular documentarista de natureza da 

França e que teve participação destacada no desenvolvimento de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
137 Painlevé, “Feet in the Water”, 131.  
138 Ibid., 132.  
139 Yves Le Prieur foi membro da marinha francesa e inventor do aparato que permitiu o 
mergulho autônomo, em 1933. A invenção, chamada de Aqualung, foi aprimorada anos 
depois pelo documentarista Jacques-Yves Cousteau e tornou a cinematografia aquática 
muito mais fácil.   
140 Em entrevista, já referida acima, para a série televisiva francesa “Jean Painlevé: Au Fil de 
Ses Films” (Jean Painlevé através dos seus filmes), de 1984, 10. 
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equipamentos de mergulho autônomo, os aqualungs. Cousteau 

também realizou parcerias com pesquisadores em suas viagens 

marítimas, suas produções, porém, eram mais populares e davam 

destaque aos aspectos de aventura envolvidos na produção de ciência.  

Painlevé também destacou Cousteau como o primeiro a realizar 

grande quantidade de filmagens submarinas com o uso de aqualungs. 

Segundo Bazin, Cousteau soube encontrar a poesia presente no 

mundo submarino e apresentá-la não apenas esteticamente, por meio 

de imagens impressionantes, mas relacionando o espirito humano de 

aventura e a descoberta científica presente nas ações filmadas141. 

Ainda que os filmes de Painlevé sejam bastante diferentes dos de seu 

compatriota mundialmente famoso, é notório que compartilham a 

mesma fascinação em buscar, na natureza, a essência do espírito 

humano. 

 O aumento da sensibilidade da película também se refletiu em 

mudanças nos filmes de ciência. Painlevé destacou o surgimento do 

filme colorido e com maior velocidade de fixação de imagens como um 

recurso que permitia registros com menos luz e com praticidade de 

gravação. Na zoologia, por exemplo, os filmes coloridos seriam de 

grande auxílio no registro do movimento animal142. O registro em 

ultravioleta possibilitou a visualização microscópica de imagens em 

movimento com grande aumento. Com o infravermelho, captou-se 

imagens que não eram visíveis ao olho humano143. Em 1960, para 

mostrar os Teredos, moluscos que vivem dentro da madeira no mar, 

Painlevé fez uso da técnica de raio-x para obter imagens dos animais 

vivos.  

 
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
141 Bazin, 36. 

 142 Painlevé, “Scientifc Film”, 164. 
 143 Ibid., 165. 
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Considerações finais  

!
Jean Painlevé sempre teve um pé na ciência e outro no cinema. 

Com seu trabalho, ajudou a definir o científico como gênero 

cinematográfico e, mais do que isso, foi um ativo incentivador da união 

entre ciência e cinema em todos os aspectos dessa relação. A leitura 

de seus textos e artigos, amparada pela análise de seus filmes, deixa 

claro esse caráter militante do cineasta. Para ele, fazer cinema era 

também fazer ciência. 

Em cada uma de suas produções, Painlevé abordou um tema 

diferente, um novo personagem do mundo natural. Quase sempre seus 

documentários tratavam de uma só espécie, destacando alguns 

aspectos de seu ciclo de vida, que eram escolhidos de acordo com o 

que o cineasta entendia ser interessante e necessário a ser contado ao 

espectador. Poucas vezes retornou a um tema já realizado, quando o 

fez, como no caso do polvo, aproveitou as novas possibilidades 

tecnológicas existentes para tratar do mesmo tema de maneira 

diferente. Seu deslumbramento pela natureza e pela ciência é visível a 

cada filme e nos escritos deixados por ele, sendo possível notar que 

entendia os próprios filmes, de fato, como um objeto de pesquisa 

científica. No texto “Os pés na água”, descreve esse processo: 

 
“Nossas investigações continuam hoje e, muitas vezes, 
dão origem a fatos surpreendentes que contradizem 
achados anteriores. A cada novo animal que filmamos, 
nossa técnica é modificada. Cada tomada leva em 
conta a individualidade de um animal” 144.  

 

De fato, a partir da individualidade de cada ser representado em 

seus documentários, apresentou imagens surpreendentes, muitas 

nunca vistas antes. Painlevé apropriou-se do ferramental técnico 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 144 Painlevé, “Feet in the Water”, 131. 
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disponível em seu tempo e desenvolveu uma narrativa própria, aliando 

a linguagem cinematográfica a elementos da arte surrealista do início 

do século XX. Ao tentar transmitir o que via de maravilhoso nos animais 

marinhos ou nos microscópicos – seres ampliados por suas lentes –, 

procurou aproximar o real do surreal. Em outras palavras, como afirma 

a historiadora da arte Lauren Fretz, Painlevé buscou unir ciência e arte, 

conhecido e desconhecido: uma justaposição de poesia e ciência145. 

 Painlevé ajudou a popularizar a ciência para além do laboratório, 

mas poucos uniram tantos elementos aparentemente contraditórios em 

seus trabalhos. Diferente de cineastas que acabaram se tornando mais 

populares depois dele, como Jacques Cousteau, Painlevé seguiu fiel ao 

seu estilo narrativo complexo, privilegiando a divulgação da informação 

científica em detrimento do caráter comercial de suas produções.  

Ainda assim, Painlevé não se preocupou apenas com o conteúdo 

científico dos filmes. Ele queria que o espectador pudesse entender a 

ciência não apenas como uma série de dados e fatos, mas como algo 

possível de ser vivenciado por cientistas e não cientistas, pela simples 

possibilidade de se encantarem com a natureza. Painlevé acreditava 

em uma maneira nova e mais democrática de enxergar o papel da 

ciência no mundo. Foi um divulgador da ciência, extremamente atuante 

e ajudou a criar uma audiência para este tipo de produção.   

 Para isso, utilizou a natureza como matéria prima e as imagens 

do mundo real foram acrescidas de música, sons e de uma narrativa 

que incorporou elementos romanceados às informações cientificas, o 

que permitiu que as imagens ganhassem novos significados. Painlevé, 

de fato, enxergava uma poesia intrínseca à ciência e esperava que o 

espectador também pudesse desfrutar dessa sua visão. Isso explica 

por que fazia uso de certas liberdades poéticas para realizar seus 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
145 Fretz, 53. 
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filmes, como a utilização dos elementos surrealistas que acabaram por 

tornar seu trabalho difícil de definir, dividindo-o entre dois mundos.  

 A militância de Painlevé é tão importante quanto seus filmes e 

merece destaque nessa conclusão. Durante parte de sua vida, viajou 

por toda a Europa em um carro repleto de equipamentos de gravação, 

realizando filmagens, ministrando palestras e participando de 

conferências. Viajou também a outros lugares do mundo, inclusive ao 

Brasil, onde participou de festivais de cinema científico. Nessas 

ocasiões, pode falar sobre ciência e trocar informações acerca das 

novidades tecnológicas que surgiam a todo o momento: 

 
“Assim como os aviões, as câmeras que construímos 
se tornam obsoletas no momento em que tentamos 
usá-las. Microscópios, iluminação automática, e as 
câmeras automáticas logo terão de sofrer 
modificações devido à introdução de radiação 
eletromagnética que fará instrumentos ainda mais 
sensíveis”146. 

 

Pesquisar a totalidade da obra de Painlevé é trabalho árduo e 

não caberia em um mestrado: dentre seus mais de 200 filmes, muitos 

não estão acessíveis, a não ser nos arquivos do Instituto Painlevé, em 

Paris. É possível encontrar, porém, parte considerável de sua obra, 

entre filmes e textos, o que permitiu a realização desse trabalho. Tratar 

de sua produção em uma dissertação de História da Ciência é percurso 

natural e permite destacar o caráter científico de seu pensamento, 

muitas vezes ofuscado pelas luzes e cores da arte. 

A maneira como o homem enxergava o mundo mudou com o 

surgimento e popularização do cinema. Dentro desse contexto, o 

cinema científico teve grande impacto na transformação do espectador. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 146 Painlevé, “Feet in the Water”, 131. 
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A microcinematografia, por exemplo, mostrou a vida em outra escala, 

jamais vista147.  

E Painlevé soube trabalhar essa relação, ajudando também a 

tornar fenômenos naturais em cotidianos, ao menos na tela do cinema. 

Com seus filmes, educou o público e permitiu, especialmente na 

Europa, que o conhecimento se difundisse, abrindo caminho para 

tantos outros documentaristas. Se, no princípio do cinema, a relação 

entre a cinematografia e arte era difícil, para Painlevé, isso nunca foi 

um problema.  

Nossa análise acompanhou, especialmente, as primeiras 

décadas do século XX, quando os gêneros cinematográficos ainda não 

estavam completamente definidos. Nesse período, consolidou-se o 

cinema científico, que se desenvolveu sempre ligado à técnica.  

Atualmente, os documentários sobre natureza tornaram-se 

bastante populares na televisão, em geral, repletos de ação e imagens 

surpreendentes. Se hoje existe um espectador para esse tipo de 

produção, é possível atribuir uma parcela de “culpa” a Painlevé. Ainda 

que em nossos dias ele seja pouco conhecido, sua obra merece maior 

atenção. O resgate de seu trabalho é também o resgate da origem da 

divulgação da ciência e da própria História da Ciência Cinematográfica. 

Se para Painlevé “Ciência é Ficção”, seu trabalho engloba muito mais 

definições, podendo ser abordado em diferentes perspectivas. Aqui, 

apenas vislumbramos sua personalidade inventiva e inovadora no que 

tange à ciência e sua popularização desta.  

Para Painlevé, todos procuramos aumentar nosso conhecimento 

a respeito do desconhecido. Por mais que o homem buscasse na 

imaginação uma maneira de prever o futuro, as descobertas reveladas 

pela cinematografia sempre seriam mais impressionantes e deixariam 

mistérios a serem desvendados. Esse era o milagre da ciência e, mais 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
147 Landecker, 131. 
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uma vez, o encantamento de Painlevé pela natureza, está aqui 

expresso: 

 
“Do rosto enigmático do gato até a tristeza do cavalo-
marinho que perdeu seus braços; dos fogos de artifício 
expelidos por um verme gigante para a dança de uma 
estrela do mar; do caminhar obliquo do caranguejo até 
a atenção enrolada da aranha, dos jogos harmoniosos 
das lontras até a pulsação etérea da água viva; das 
cores das borboletas até o canto dos pássaros; dos 
moluscos que cobrem o mar como véus azuis até 
animais em forma de folhas, ou flores, existe um 
campo infinito de magníficas e contínuas alegrias que 
nos impedem de elucidar completamente o mistério do 
milagre” 148. 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
148 Painlevé, “Mysteries and Miracles of Nature”,123. 
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