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RESUMO 
 
  

O presente trabalho intenciona compreender as relações de temporalidade e 
afetividade imbricadas na forma e no conteúdo do filme No Intenso Agora (2017), de 
João Moreira Salles, expoente de um estilo fílmico ainda pouco explorado – o filme 
ensaio. Respeitando as peculiaridades do estilo livre e da pulsão poética desse formato, 
e preservando a singularidade da obra, desenvolve-se um estudo que começa pelas 
teorias do cinema a respeito da forma, focado nas noções de temporalidade e 
transicionando estes conceitos para as teorias da análise fílmica. Por fim, 
empreendendo uma análise teórica, crítica e hermenêutica (interpretativa) da obra a fim 
de pensar com o filme, e não apenas pensar o filme. Desvela-se aí, as relações 
viscerais da obra e do filme ensaio com o tempo e o ser próprio do homem. 
 
 
 
Palavras-chave: Temporalidade. Filme Ensaio. Ser-aí. 
   



 

ABSTRACT 
 
 

The present work intends to understand how relations of temporality and 
affectivity intertwined in the form and content of the film In the Intense Now (2017), by 
João Moreira Salles, an exponent of a still unexplored filmic style - the film essay. 
Respecting the peculiarities of the free style and the poetic pulse of this format, and 
preserving the singularity of the work, it develops a study that begins with theories of 
cinema about the form, focused on the notions of temporality and transiting these 
concepts to the theories of film analysis. Finally, undertaking a theoretical, critical and 
hermeneutic (interpretative) analysis of the work to think with the film, not just think about 
the film. It is unveiled there the visceral relations between the work and essay film with 
time and man’s own being. 

 
 
 
Palavras-chave: Temporality. Finitude. Being-there. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

A presente monografia intenciona apreender, no termo da produção 

audiovisual, as noções de temporalidade que perpassam o cinema e ganham 

expressão nas produções cinematográficas – em cujo corpo as percepções do 

tempo ganham forma –, e como essas noções afligem o ser do homem 

contemporâneo. 

Essa empresa se realiza, aqui, através de uma análise do filme No Intenso 

Agora (2017), de João Moreira Salles. A obra é marcada por uma crítica ao modo 

de ser moderno a-histórico, colecionador de experiências, que vive no frenesi 

cultural explorando todos os seus sentidos na dissipação da duração. Segundo a 

visão de Martin Heidegger esse é um modo de ser inautêntico do homem – que o 

afasta do seu ser mais autêntico –, o qual, percebendo a sua finitude, se alonga no 

tempo, na recusa da presentificação do seu ser-aí (conceito heideggeriano para o 

ser mais próprio do homem). 

A obra fílmica supracitada flerta com o tempo que se alonga para além dos 

acontecimentos – evocando uma aflição de espírito – na análise de personalidades 

e eventos históricos eivados de momentos apropriadores de consciência. A 

representação do esvaziamento do ser na continuação do tempo após os eventos 

catárticos revela a tonalidade afetiva da “saudade da pátria” (expressão de Novalis 

para o filosofar, o movimento mais autêntico de volta ao ser-aí), como saudade de 

si mesmo, que perturba uma geração pueril, dependente de sensações vazias de 

sentido, incapaz de abraçar sua finitude e abandonar a vida inautêntica da práxis. 

É uma condição do ser evidenciada não só nos eventos, mas no olhar 

cinematográfico analisado em contextos diferentes, perpassados pela mesma 

intencionalidade dos seus agentes – a vontade de quem versa a câmera de diluir o 

tempo (que passa) no registro cinematográfico que cristaliza eventos da história. 

A análise de momentos e personagens reais segundo suas afetividades e a 

aparente suprassunção da consciência-de-si nas vivências episódicas, 

representadas por uma instância narrativa que explora as estruturas temporais do 

fazer cinematográfico em um estilo sem amarras – o filme ensaio –, justificam a 

escolha de No Intenso Agora (2017) como objeto do presente estudo. 

Ademais, está contida na arguição a respeito do modo de ser dos sujeitos 

modernos a própria questão do tempo. E para penetrar no cerne desse conceito no 
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cinema é fundamental percorrer esse caminho que perpassa compreensões 

ontológicas e hermenêuticas, um expediente tão amplo que exaure com facilidade 

os limites epistemológicos desta monografia. Por isso, o presente trabalho busca 

apenas um primeiro movimento de aproximação dessas correntes de pensamento, 

estabelecendo seu fundamento nos estudos e teorias do cinema e da análise 

fílmica. 

Sem qualquer pretensão de haurir a questão do tempo no cinema, o presente 

trabalho apenas toca em questões basilares dessa ontologia para efeito de análise 

inicial do problema ora estabelecido. Embora seja grande o desafio, para não 

incorrer no risco de estar aquém da jornada a que se propõe, esta pesquisa dialoga 

com pensadores cuja envergadura respalda essa exposição e eleva em importância 

a conjuntura dos problemas desvelados nesse processo, podendo tencionar outras 

áreas de estudo e provocar investigações ulteriores. 

A princípio, o trânsito entre esses pensadores se dará de forma dialógica, não 

apenas por ordenamento histórico, mas pelo movimento dialético que deu 

desenvolvimento às ideias que enleiam a questão problema. Para tanto, a 

investigação se inicia com um entendimento do cinema como objeto de expressão 

e representação, passando pelas teorias da análise fílmica e findando o percurso 

em uma compreensão ontológica da obra analisada. Não há como emancipar desse 

trajeto a presente investigação. Todavia, não houve maior aprofundamento nessas 

questões pelos limites do itinerário proposto e seguido por este estudo, e por não 

ser possível, com apenas um trabalho, esgotar debates desta monta. 

Ao fim da indagação a respeito do tempo no cinema, a investigação corrente 

permeia também a questão da temporalidade na vida cotidiana – representada no 

filme analisado – sem as imperativas conjecturas de visões estruturalistas e 

psicológicas que parecem ser predominantes no campo de estudo da comunicação. 

A escolha por um caminho hermenêutico, ao fim, se deu pelo estilo 

cinematográfico do filme analisado, e, pela novidade do que se apresenta (são raros 

os estudos a respeito desse tipo de filme), levou à desconsideração de infindáveis 

pormenores, os quais devem receber maior consideração de quem interessar um 

estudo mais extenso. Por ora, tratou-se apenas dos conceitos chave de forma 

didática para, ao menos, assomar uma discussão a respeito da temporalidade no 

campo da comunicação. 
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Assim, cumpre-se o intento desta monografia de introjetar na área da 

comunicação social as inquietações a respeito do modo de ser do homem moderno 

na sua relação com o tempo e com o mundo, fundamentais para engendrar na 

sociedade – através dos produtos da comunicação – condições de apropriação de 

consciência, e para uma retomada, no horizonte do homem moderno, da 

consciência de si mesmo, que corrobore para a maior autenticidade das 

experiências humanas. 

 

2 TEMPORALIDADE NO CINEMA 
 

A representação do movimento sempre foi algo que fascinou o homem, desde 

os primeiros registros já se notava essa vontade do homem de dominar o 

movimento através da sua “fixação” paradoxal em suporte, por natureza, imóvel: 

 
[...] nossos antepassados iam às cavernas para fazer sessões de “cinema” 
e assistir a elas. Muitas das imagens encontradas nas paredes de Altamira, 
Lascaux ou Font-de-Gaume foram gravadas em relevo na rocha e os seus 
sulcos pintados com cores variadas. À medida que o observador se 
locomove nas trevas da caverna, a luz de sua tênue lanterna ilumina e 
obscurece parte dos desenhos: algumas linhas se sobressaem, suas cores 
são realçadas pela luz, ao passo que outras desaparecem nas sombras. 
Então, é possível perceber que, em determinadas posições, vê-se uma 
determinada configuração do animal representado (por exemplo, um íbex 
com a cabeça dirigida para a frente), ao passo que, em outras posições, 
vê-se configuração diferente do mesmo animal (por exemplo, o íbex com 
a cabeça voltada para trás). E assim, à medida que o observador caminha 
perante as figuras parietais, elas parecem se movimentar em relação a ele 
(o íbex em questão vira a cabeça para trás, ao perceber a aproximação do 
homem) e toda a caverna parece se agitar em imagens animadas. “O que 
estou tentando demonstrar é que os artistas do Paleolítico tinham os 
instrumentos do pintor, mas os olhos e a mente do cineasta. Nas entranhas 
da terra, eles construíam imagens que parecem se mover, imagens que 
‘cortavam’ para outras imagens ou dissolviam-se em outras imagens, ou 
ainda podiam desaparecer e reaparecer. Numa palavra, eles já faziam 
cinema underground”1. (MACHADO, 1997, p. 13-14). 

 

Como demonstra o trecho supracitado de Pré-cinema & Pós-cinema, de 

Arlindo Machado (1997), desde a análise das pinturas rupestres – cujas formas 

pareciam se animar com as projeções bruxuleantes de massas de sombra e luz dos 

archotes no ambiente isolado da caverna (dispositivo psicológico que se aproxima 

das salas de projeção do cinema, já explorado por Platão na alegoria da caverna) – 

                                                
1    (WACHTEL, 1993, p140 apud MACHADO, 1997, p. 13-14). 
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até o desvelamento progressivo das paisagens nas janelas dos trens, discute-se as 

noções de cinema, ou, caso a discussão careça de maior rigor, de um pré-cinema. 

 
Quanto mais os historiadores se afundam na história do cinema, na 
tentativa de desenterrar o primeiro ancestral, mais eles são remetidos para 
trás, até os mitos e ritos dos primórdios. Qualquer marco cronológico que 
possam eleger como inaugural será sempre arbitrário, pois o desejo e a 
procura do cinema são tão velhos quanto a civilização de que somos filhos. 
(MACHADO, 1997, p. 14). 

 

Que seria isto que chamam de cinema? A essa pergunta não há limite de 

respostas, mas existem pilares inabaláveis do que por esse nome se sustenta. Entre 

esses pilares está uma noção de um aparato que reproduz imagens em movimento 

(quase inegavelmente linear). Aqui se interpõem outras questões, quais sejam: a 

decomposição do movimento no espaço e a noção de duração – que compõe o 

cerne do conceito de movimento –; a compreensão fenomenológica da imagem e 

da forma em sua representação filmográfica; a interpretação do texto fílmico. 

O modo como se colocam estas questões no nosso horizonte parece penoso. 

E para aqueles que, incautos, atravessam o campo de estudos do cinema por meio 

de manuais e teorias muito focadas na forma dos filmes, se apresenta sempre o 

perigo de um encastelamento da técnica, que não permite enxergar as relações 

vicinais das teorias do cinema com outros campos de conhecimento, as quais se 

deflagram em tantos autores clássicos. Ademais, o cinema guarda relações com os 

nossos sentidos, os quais suscitam questões mais profundas a respeito do nosso 

ser, a começar pelo horizonte das nossas percepções. Espectro que, de início, já 

encontra um vasto campo de discussões partindo da visão de Immanuel Kant, no 

qual tem-se um ponto de virada nas discussões a respeito desse horizonte de 

percepções do ser: em Kant (2001) entende-se que todas as nossas sensações são 

enformadas pela nossa intuição pura do tempo e do espaço que se verifica a priori 

no espírito e não depende da experiência, mas a ela dando forma. 

Tempo e espaço andam juntos em quase todas as discussões atinentes a um 

ou outro no cinema. No presente trabalho, essas relações serão esmiuçadas, 

porém, mantendo o foco, especialmente, na questão do tempo enquanto fluxo e 

enquanto afecção do espírito que se vê refletida na representação fílmica. Para 

tanto, é fulcral analisar as noções de temporalidade no cinema. É preciso, então, 

compreender a natureza fenomênica da imagem, do movimento e da duração das 
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coisas e como cada uma dessas propriedades é representada ou integrada à fatura 

do cinema. Cabendo, antes, uma investigação preliminar sobre as formas de se 

realizar e consumir os filmes. 

Afora sua natureza fenomênica, o cinema, como produção cultural capaz de 

arrebatar multidões nas salas de projeção e se integrar ao cotidiano e à práxis, 

permeando nossas expressões e relações sociais com seu arcabouço de imagens, 

é um poderoso expoente das comunicações interpessoais e das interações sociais. 

É, também, uma forma de expressão, uma arte, com suas escolhas arbitrárias e seu 

apelo ao espírito. E, em um nível mais fundamental, é um dispositivo capaz de 

reproduzir mecanicamente (sem a inferência humana) traços do real. E todas essas 

noções de cinema emanam da compreensão da sua forma. 

A discussão a respeito da forma no cinema é quase tão antiga quanto o próprio 

cinema. A princípio, quando o cinema era tão novo a ponto de não ter ainda 

produzido literatura consistente a respeito de seus temas, se organizou melhor a 

questão da forma nos círculos de discussão de Vladivostok. Era um ambiente 

propício às indagações a respeito da fatura fílmica por ser, também, o começo de 

uma república socialista, em busca de um novo projeto de produção cultural que 

não reproduzisse as formas de dominação capitalista ou a sua penúria cultural na 

reafirmação do controle e da distância sociais. 

A princípio, esse movimento desponta e se organiza em séquito à pungência 

criativa de Lev Kuleshov, que teria sido um dos primeiros teóricos da montagem 

cinematográfica, fascinado, especialmente, pela justaposição de segmentos 

fílmicos e o efeito desta sobre o espectador.  

Entre seus experimentos, batizados de “efeito Kuleshov”, destacam-se 

especialmente dois na demonstração persuasiva do realismo da montagem: o mais 

célebre, em que o ator Ivan Mozzhujin figura em um único plano que se conjuga 

com um plano anterior, o talentoso realizador russo altera o plano que antecede a 

imagem do ator 3 vezes – primeiramente, ele enquadra um prato de comida, o que 

faz a expressão do ator, no plano seguinte, significar fome; na primeira substituição, 

troca-se o prato de comida por uma criança aparentemente desfalecida em um 

caixão, o que altera o sentido da sua expressão para uma consternação; e, em uma 

segunda substituição, o plano de uma mulher languidamente deitada sobre um sofá 

transforma em desejo o sentido de sua expressão (Figura 1).  
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Em seu segundo experimento de montagem, que Kuleshov nomina de 

“geografia criativa”, um homem e uma mulher correm, em planos alternados, em 

direções opostas do quadro – raccords de movimento2 –, mas em um mesmo 

cenário, dando a impressão de que correm um em direção ao outro. Essa mesma 

experiência também foi aplicada a uma representação do corpo humano: mostrando 

partes diferentes, do corpo de pessoas diferentes, passava-se a ideia de que se 

tratava do mesmo corpo, correspondente a uma só pessoa. 
Figura 1: Ivan Mozzhujin é o ator visto no experimento conhecido como Efeito Kuleshov (1919). 

 
Fonte: Efeito Kuleshov (1919). 
 

Por sua devoção à montagem, Kuleshov, soube apreciar mesmo o que era 

feito no cinema americano – despreocupado com as questões ideológicas e 

concentrado na fruição ininterrupta do espectador. Em um artigo seu, de 1922, 

                                                
2    “Não há termo específico em português que traduza fiel e integralmente o significado de raccord. 

No dicionário Petit Robert, encontra-se: 1) ligação de continuidade estabelecida entre duas coisas, 
duas partes; 2) (Cin.) maneira pela qual dois planos de um filme se encadeiam (resultado da 
tomada de vistas e da montagem).” (AUMONT, 2007, p. 251). Exemplo: raccord de movimento – 
um personagem sai pela direita do quadro e, no plano seguinte, entrar pela esquerda (tem-se, 
assim, a impressão de uma continuidade espaço-temporal). 
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intitulado “As americanidades”, o experimentador russo elogia o fluxo da 

montagem americana: 

 
Ao procurar, na medida do possível, diminuir a extensão de cada parte 
componente do filme, ou seja, a duração de cada plano obtido através de 
um posicionamento de câmera, os americanos descobriram um método 
simples de resolver a complexidade das cenas através da filmagem 
daquele elemento particular do desenvolvimento sem o qual, em cada 
momento determinado, a ação necessária e vital não poderia ocorrer; e a 
câmera é colocada em tal perspectiva que o tema de uma determinada 
passagem atinge o espectador e é entendido por este da maneira mais 
rápida, simples e compreensível. (KULESHOV, 1974, p. 128 apud 
XAVIER, 2005, p. 46). 

 

Kuleshov era fascinado pelas cenas de perseguição, em montagens 

aceleradas, dos filmes de David Griffith, porque, assim como nos experimentos 

daquele, Griffith idealizava a montagem invisível e a construção de um espaço-

tempo narrativo marcado pela impressão de realidade – uma montagem capaz de 

escamotear as fragilidades das atuações e o peso da duração real das ações. São 

trucagens que, segundo um dos mais ilustres teóricos da montagem na história do 

cinema, Serguei Eisenstein, um de seus companheiros de estudo, consiste no fato 

de que: 

 
[...] dois pedaços de filme de qualquer tipo, colocados juntos, 
inevitavelmente criam um novo conceito, uma nova qualidade, que surge 
da justaposição. Esta não é, de modo algum, uma característica peculiar 
do cinema, mas um fenômeno encontrado sempre que lidamos com a 
justaposição de dois fatos, dois fenômenos, dois objetos. Estamos 
acostumados a fazer, quase que automaticamente, uma síntese dedutiva 
definida e óbvia quando quaisquer objetos isolados são colocados à nossa 
frente lado a lado. (EISENSTEIN, 2002b, p.14). 

 

Mas, segundo o próprio Eisenstein (2002b), essa percepção pode dar ocasião 

a ilações ou se revelar como que uma jusante de polissemia. Para comprovar esse 

fato, ele cita uma minianedota de Ambrose Bierce: 

 
Uma mulher de luto chorava sobre um túmulo. “Acalma-se, minha 
senhora”, disse um estranho compassivo. “A misericórdia divina é infinita. 
Em algum lugar há um outro homem, além de seu marido, com quem ainda 
poderá ser feliz.” “Havia,” ela soluçou – “havia, mas este é o seu túmulo”. 
(AMBROSE, 1925 apud EISENSTEIN, 2002b, p. 14). 

 

Esta não foi a única vez em que Eisenstein questionou o antecessor pelos 

seus estudos primordiais da montagem. Em outra de suas obras, A Forma Do Filme 
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(2002a), Eisenstein também havia direcionado penosas críticas à visão que tinha 

Kuleshov dos planos como elementos da montagem e, consequentemente, da 

montagem como a reunião desses elementos. “Aqui a compreensão do processo 

como um todo (conexão, plano-montagem) deriva apenas das indicações externas 

de seu fluxo (uma peça ligada a outra peça)” (EISENSTEIN, 2002a, p. 41). Para 

Eisenstein,  

 
O plano não é um elemento da montagem.  
O plano é uma célula da montagem. 
Exatamente como as células, em sua divisão, formam um fenômeno de 
outra ordem, que é o organismo ou o embrião, do mesmo modo no outro 
lado da transição dialética de um plano há a montagem. 
O que, então caracteriza a montagem e, consequentemente, sua célula – 
plano? 
A colisão. O conflito de duas peças entre si. O conflito. A colisão. 
(EISENSTEIN, 2002a, p. 42). 

 

O pensador russo entendia que, para dar prosseguimento ao projeto 

revolucionário russo, era necessário negar esse cinema naturalista3 que busca 

dividir a ação em vários planos para garantir a ilusão de continuidade e a fruição 

que o espectador busca “obediente à decupagem clássica”.  

Como demonstrado por Ismail Xavier (2005, p.131), ao resgatar um artigo de 

Eisenstein, intitulado “palavra e imagem” (às vezes traduzido como “Montagem”, 

1938), há uma clara diferença entre “imagem” e “representação” em seu 

vocabulário. A representação está contida em cada um dos planos que designam 

certos fatos e objetos. Já a imagem é uma “unidade complexa”, constituída por um 

conjunto de planos de modo a ultrapassar o nível denotativo e propor uma 

significação. 

Como deslindado por Xavier (2005): 

 
A imagem, como unidade complexa, não mostra algo (Bazin, Mitry), mas 
significa algo não contido em cada uma das representações particulares. 
A síntese produzida por tal montagem faz com que o cinema passe da 
“esfera da ação” para a “esfera da significação, do entendimento”. 
(XAVIER, 2005, p.131). 

                                                
3    Termo usado para descrever o estilo de montagem que visa escamotear a própria montagem e 

convencer o espectador de um realismo fílmico (uma realidade verossímil, sem edições). 
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É desta forma, produzindo um “cine-discurso”4 que Eisenstein (2002) subverte 

a lógica do tempo mecânico do relógio, reproduzido na montagem. Seus filmes 

trazem planos fora do espaço da ação, repetições de planos e ações, e montagens 

paralelas com ações descontínuas. Com isso, o diretor russo busca deixar clara a 

estrutura ideológica, visando produzir sentido com o filme, através do choque de 

seu “cine-punho”, da “montagem de atrações”, 

 
Uma atração é qualquer aspecto agressivo do teatro; ou seja, qualquer 
elemento que submete o espectador a um impacto sensual e psicológico, 
regulado experimentalmente e matematicamente calculado para produzir 
nele certos choques emocionais que, quando postos em uma seqüência 
apropriada na totalidade da produção, tornam-se o único meio que habilita 
o espectador o lado ideológico daquilo que está sendo demonstrado – a 
conclusão ideológica final. (EISENSTEIN, 1923, p. 78 apud XAVIER, 2005, 
p. 129). 

 

Para Eisenstein, não buscar chocar e fazer pensar, ou tornar claro esse viés 

ideológico é o que realmente pode ser considerado perverso. Segundo o cineasta, 

“quando o filme é considerado como um simples passatempo, sedativo e hipnótico, 

então essa ausência pode ser interpretada como realmente ‘enviesada’, na 

manutenção da tranquilidade e no deixar a plateia satisfeita [...]” (XAVIER, 2005, p. 

132). 

A esse tempo, Eisenstein se encastelara em sua teoria dialética da montagem. 

Ele reconhecera cinco formas diferentes de montagem, que poderiam ser 

combinadas das mais simples às mais complexas: a montagem métrica, a 

montagem rítmica, a montagem tonal, a montagem atonal e a montagem 

intelectual5. Esta última lhe é mais cara, pois representa melhor o princípio dialético, 

da montagem como forma de pensar e fazer pensar com imagens. 

Em suma, nesse momento de seu desenvolvimento teórico, ele assume o 

movimento dialético que tem origem no existencialismo de Friedrich Hegel e é 

assimilado em uma visão materialista histórica por Friedrich Engels e Karl Marx, que 

inspiram as correntes de pensamento na União Soviética, das quais Eisenstein foi 

um precursor.  

                                                
4    Um dos termos pelos quais é conhecida a montagem preconizada por Eisenstein, que visava a 

proposição discursiva da montagem através de planos cujo caráter de signo era ressaltado. 
 

5    Eisenstein explica todas essas formas de montagem em A Forma Do Filme (2002a), no capítulo 
intitulado “Métodos de Montagem”. 
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A respeito dessa corrente de pensamento dialética, tem-se em Eisenstein 

(2002a) uma fórmula: 

 
O fundamento dessa filosofia é um conceito dinâmico das coisas: 
Ser – como uma evolução constante a partir da interação de dois opostos 
contraditórios 
Síntese – surgimento da oposição entre tese e antítese. (EISENSTEIN, 
2002a, p. 49-50). 

 

Mais adiante, em sua obra O Sentido do Filme (2002b), há um abrandamento 

dessa noção hegeliana e um entendimento da montagem como elemento 

constitutivo de todas as artes, que advém de qualquer conjunção entre partes 

diferentes, formando uma terceira coisa distinta de suas partes. Essa ideia de 

montagem foi combatida por nomes de peso, como André Bazin (1991) e Christian 

Metz (1972) (o segundo, inclusive, bastante influenciado pelo primeiro). Metz 

exprobava a montagem ideológica eisensteiniana porque via aí o abandono e a 

recusa do caráter analógico da imagem e do plano, sua aspiração pela realidade 

objetiva do conteúdo fílmico mecanicamente registrado. Posição que se aproxima 

da famosa formulação de Roberto Rossellini – “as coisas estão aí, porque manipulá-

las?” 

Em um compilado de artigos escritos por um dos maiores teóricos do cinema 

(citado anteriormente), André Bazin – em torno do qual grandes críticos e diretores 

de vanguarda orbitavam –, com o título de O Cinema no Brasil (BAZIN, 1991), o 

autor trata de uma ideia de unidade espaço-temporal que foge à montagem, ou a 

compõe. Essa idealização da unidade da ação em uma continuidade espaço-

temporal se tornou o maior imperativo dessa vertente teórica do cinema que visava 

o realismo fílmico. Alguns outros pressupostos vão ser acrescentados por novas 

correntes, como a Nouvelle Vague. 

Analisando O balão vermelho (1956) (Figura 2) de Albert Lamorisse, e Crin 

blanc (1952), também de Lamorisse, Bazin (1991) discute o irrealismo da truncagem 

desses dois filmes em contraponto ao seu conteúdo real – os planos, frutos de 

registro mecânico. Segundo o autor, não há prejuízo para o realismo dos filmes o 

fato de a montagem recortar parte da ação de um balão que parece se comportar 

como animal de estimação ou de um cavalo adestrado, que parece ter 

personalidade pelas ações coreografadas que desenvolve, contanto que parte dos 

truques de ambos estejam contidos na unidade de plano. 
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Figura 2: Plano de conjunto do protagonista e do balão que o segue. 

 
Fonte: O Balão Vermelho, de Albert Lamorisse, 1956. 

 

É evidente que a montagem oblitera a repetição de tentativas e escamoteia 

parte desses truques com o balão e o cavalo – que, a propósito, não era um só, a 

executar todos esses números –, mas, fosse um balão capaz de fazer todos esses 

movimentos continuamente, sem cortes, ao longo de todo o filme, seria o registro 

de um milagre e não de um filme. Porém, se o diretor filmasse planos alternados do 

menino e do balão e simulasse o comportamento do balão através de muitos cortes 

e planos curtos, seria uma descrição literária da ação. O filme seria “a imagem de 

um conto”, que descreve uma ação sem implicar esta de fato em seu registro – 

apenas significaria ela e não a tornaria presente no plano. Prática que, para Bazin 

(1991), é comum a muitos diretores incapazes de adaptar a literatura ao cinema 

sem deixar de aproveitar esse peso ontológico do registro filmográfico da ação. 

O que, segundo o pensador francês, pode comprometer o realismo dessa 

operação é a trucagem que não respeita a unidade espaço temporal. “poderíamos 

estabelecer em lei estética o seguinte princípio: ‘Quando o essencial de um 
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acontecimento depende de uma presença simultânea de dois ou mais fatores de 

ação, a montagem fica proibida’.” (BAZIN, 1991, p. 62). 

O autor dá um exemplo de possibilidade de montagem que preservaria essa 

continuidade espacial da ação ao sugerir que Lamorisse fizesse, em Crin blanc 

(1952), ao final da cena em que o cavalo arrasta o menino, um plano mostrando em 

conjunto o cavalo e o menino ainda sendo arrastado. E então, poderia o diretor 

anteceder tal plano com enquadramentos individuais do cavalo e do menino em 

cortes alternados. Ainda estaria preservado o realismo da ação na montagem. Para 

ele, nesse e em outros filmes, “basta, para que o relato reencontre a realidade, que 

um único de seus planos convenientemente escolhidos reúna os elementos 

dispersados anteriormente pela montagem”. BAZIN, 1991, p. 62). 

A esse respeito, Bazin se ajudicia contra os críticos de sua ideia de montagem 

realista: 

 
Não se trata de modo algum, entretanto, de retornar obrigatoriamente ao 
plano-seqüência, nem de renunciar aos recursos expressivos e às 
eventuais facilidades da mudança de planos. As presentes observações 
não têm por objeto a forma, mas a natureza do relato ou, mais exatamente, 
certas interdependências da natureza e da forma. Quando Orson Welles 
tratava certas cenas de Soberba num único plano e quando, ao contrário, 
retalha a montagem ao extremo em Grilhões do passado, trata-se apenas 
de uma mudança de estilo que não modifica essencialmente o tema. 
(BAZIN, 1991, p. 62). 

 

Embora aqui o autor se posicione assim, é clara a sua defesa de uma 

representação contínua da ação para atingir um realismo fílmico – uma forma de 

garantir melhor a unidade espaço-temporal da ação e dar a ela mais 

verossimilhança: “O que conta para Flaherty, diante de Nanook caçando a foca, é a 

relação entre Nanook e o animal, a amplitude real da espera. A montagem poderia 

sugerir o tempo; Flaherty se limita a nos mostrar a espera, a duração da caça [...]” 

(BAZIN, 1991, p. 69). 

Bazin contrapunha o simbolismo das luzes e cenários (manipulação, com o 

chiaroscuro, da profundidade de campo e do registro da imagem) do 

expressionismo alemão, a montagem “analítica” e a montagem “de atrações” – as 

quais flagelavam a imagem em inúmeros planos, desarticulando o tempo (com 

elipses temporais que aceleravam a ação e/ou acontecimentos diferentes em 

montagens paralelas, que suspendiam o tempo) e multiplicando o espaço – com a 
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tendência neorealista do uso do plano-sequência e da profundidade de campo6, 

observada especialmente em Jean Renoir e Orson Welles, que mantinham “a 

vantagem de não renunciar aos efeitos particulares que se poderia tirar da unidade 

da imagem no tempo e no espaço” (BAZIN, 1991, p. 76). 

Ismail Xavier produziu uma profícua síntese da visão baziniana: 

 
O cinema de montagem, o “efeito Kuleshov”, as metáforas e discursos de 
Eisenstein seriam maravilhas; mas, maravilhas do passado, da infância do 
cinema, no momento em que não tinha som e não tinha ainda atingido o 
realismo mais maduro do cinema moderno. A decupagem clássica seria 
um processo analítico artificial, de decomposição da realidade em 
fragmentos irreais e reconstituição dos pedaços que montam um todo 
expressivo, mas abstrato, consistente logicamente (como um discurso) 
mas sem o peso de realidade adquirido pela adoção do plano-seqüência. 
No novo cinema, no verdadeiro cinema realista, a montagem continua a 
existir, mas apenas como um resíduo: seu papel é puramente negativo, de 
eliminação inevitável numa realidade abundante demais. Ou seja, a 
montagem não institui nenhuma significação, nenhuma relação essencial. 
O plano seqüência, as relações contidas simultaneamente numa mesma 
imagem, os movimentos de câmera e a exploração de um espaço que se 
abre continuamente revelam o essencial. (XAVIER, 2005, p. 79). 

 

Segundo o estudioso brasileiro, há, em Bazin, um respeito incomum pelo 

acontecimento em sua realidade, pelo registro e pela reprodução mecânicas deste. 

“Partindo sempre da hipótese de que nossa experiência natural corresponde à 

percepção contínua de uma realidade também contínua e sem lacunas” (XAVIER, 

2005, p. 86). Nessa perspectiva se baseia sua ideia de um cinema realista:  

 
[...] um espaço “à imagem do real” (tridimensional, contínuo, lugar de fatos 
aparentemente naturais) é “captado” pela câmera de modo a que se 
respeite a sua integridade e de modo a que a imagem projetada na tela 
forneça uma experiência deste espaço que é equivalente à experiência 
sensível que temos diante da realidade bruta. (XAVIER, 2005, p.86). 

 

Ainda de acordo com Xavier: 

 
[...] a montagem será dita não-realista porque ela impossibilita a captação 
do que seria uma propriedade essencial das coisas e dos fatos: a sua 
duração concreta; sua evolução contínua e seu movimento intrínseco - 
aquela temporalidade que é qualitativa e que nenhuma medida “objetiva” 
pode alcançar. O tempo do relógio me fornece uma quantidade abstrata e, 
do mesmo modo, quando no cinema, a duração concreta não está 

                                                
6    Termo tratado por Ismail Xavier em O Discurso Cinematográfico (2005, p.80). Refere-se à 

manipulação do diafragma, da distância focal, da sensibilidade da película (ou dos fotodiodos, no 
caso das câmeras digitais) e da velocidade do obturador na câmera que reduzem ou aumentam a 
região em que os objetos captados estão focados. 
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expressa na imagem, só tenho uma idéia intelectual do tempo transcorrido. 
Na montagem, os fragmentos combinados são capazes de “significar” um 
espaço, assim como de sugerir, significar um tempo. Mas isto não substitui 
a sua percepção efetiva. Como eles não são dados de imediato e em bloco 
à minha consciência, tenho uma situação equivalente à do romance, onde 
o tempo de leitura não se identifica – qualitativa e quantitativamente – com 
o dos eventos representados. A decupagem clássica respeita a integridade 
lógica e a sucessão causal dos eventos no tempo, mas ela não me fornece 
e eu não experimento este tempo como duração (aqui Bazin inspira-se 
totalmente em Henri Bergson). (XAVIER, 2005, p. 87). 

 

A compreensão da continuidade espaço-temporal defendida por Bazin parece 

promanar da concepção bergsoniana de duração. É uma aproximação que se 

justifica pelo senso que Henri Bergson (2005) sustenta da realidade como um 

contínuo indivisível, e pela aproximação que promove, em suas análises, entre a 

nossa consciência e o funcionamento de um cinematógrafo: “Percepção, intelecto, 

linguagem geralmente procedem assim. Quer se trate de pensar o devir, quer de 

exprimi-lo, quer mesmo de percebê-lo, não fazemos realmente nada além de 

acionar uma espécie de cinematógrafo interior." (BERGSON, 2005, p. 333) 

No que pode ser considerada sua opus magnum, A Evolução Criadora (2005), 

Bergson discute a propensão do nosso aparelho perceptivo e intelectual a reduzir o 

movimento das coisas no mundo (a atualização da sua existência no presente) a 

uma série de estados – formas que, por essência, estão suspensas no tempo.  

Segundo o filósofo francês, fracionamos os acontecimentos em instantes – 

imagens médias que representam o conjunto de variações do todo – que nos 

ajudem a definir suas qualidades, suas tendências no tempo e no espaço. Mas, uma 

vez que criamos estas vistas condensadas das coisas, extraímos elas do tempo e 

do espaço para analisá-las logicamente. Extingue-se, nessa operação intelectual, a 

duração das coisas existentes, a duração do real, a qual escorre por entre esses 

conceitos estanques, que, ao significarem e definirem as coisas, prevalecem em 

seu caráter lógico-linguístico imutável e sem duração.  

 
As Formas, que o espírito isola e armazena em conceitos, são então 
apenas vistas tomadas da realidade mutável. São momentos colhidos ao 
longo da duração e, justamente porque se cortou o fio que as ligava ao 
tempo, não duram mais. Tendem a confundir-se com sua própria definição, 
isto é, com a reconstrução artificial e a expressão simbólica que são seu 
equivalente intelectual. [...] A forma assim posta, independente do tempo, 
não é mais então aquela que cabe numa percepção; é um conceito. E, 
como uma realidade de ordem conceitual do mesmo modo que não ocupa 
duração também não ocupa extensão, é preciso que as Formas tomem 
assento fora do espaço assim como pairam acima do tempo. Espaço e 
tempo, na filosofia antiga, têm então necessariamente a mesma origem e 
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o mesmo valor. É a mesma diminuição do ser que se exprime por uma 
distensão no tempo e por uma extensão no espaço. (BERGSON, 2005, p. 
343-344). 

 

Bergson percorre duas tradições de pensamento filosófico e científico, que 

marcaram e marcam as civilizações ocidentais – a antiguidade clássica 

(representada por Aristóteles e Platão) e as correntes de pensamento modernas 

(marcadas pelas teorias de Gottfried Leibniz, Isaac Newton, René Descartes e 

Galileu Galilei) –, para revelar esse caráter inelutável da nossa consciência, que 

forceja a cristalização dos momentos para a sua compreensão – base da teoria do 

conhecimento7, especialmente notável em Aristóteles. 

Assim sintetizou Gilles Deleuze (1985), em Cinema, a Imagem-Movimento, o 

conspecto de Bergson das duas correntes históricas:  

 
Para a antiguidade, o movimento remete a elementos inteligíveis, Formas 
ou Idéias que são, elas próprias, eternas e imóveis. Evidentemente, para 
reconstituir o movimento, apreenderemos essas formas o mais próximo 
possível de sua atualização numa matéria fluente. São potencialidades que 
só se realizam ao se encarnarem na matéria. Mas, inversamente, o 
movimento limita-se a exprimir uma "dialética" das formas, uma síntese 
ideal que lhe confere ordem e medida. O movimento assim concebido será, 
portanto, a passagem regulada de uma forma a uma outra, isto é, uma 
ordem de poses ou de instantes privilegiados, como uma dança. "Supõe-
se" que as formas ou idéias "caracterizam um período cuja quintessência 
exprimiriam, sendo todo o resto desse período preenchido pela passagem, 
em si mesma desprovida de interesse, de uma forma a uma outra forma... 
Isola-se o termo final, ou o ponto culminante (télos, acmé) que é 
considerado como momento essencial, e este momento, que a linguagem 
fixou para exprimir o conjunto do fato, basta também para a ciência o 
caracterizar”. 
A revolução científica moderna consistiu em referir o movimento não mais 
a instantes privilegiados, mas ao instante qualquer. Mesmo que o 
movimento fosse recomposto, ele não era mais recomposto a partir de 
elementos formais transcendentes (poses), mas a partir de elementos 
materiais imanentes (cortes). Em vez de fazer uma síntese inteligível do 
movimento, empreendia-se uma análise sensível. Assim se constituíram a 
astronomia moderna, ao determinar uma relação entre uma órbita e o 
tempo de seu percurso (Kepler); a física moderna, ao vincular o espaço 
percorrido ao tempo da queda de um corpo (Galileu); a geometria 
moderna, ao destacar a equação de uma curva plana, isto é, a posição de 
um ponto numa reta móvel em um momento qualquer do seu trajeto 
(Descartes); enfim, o cálculo infinitesimal, a partir do momento em que se 
experimentou levar em conta cortes infinitamente aproximáveis (Newton e 
Leibniz). Em toda parte, a sucessão mecânica de instantes quaisquer 

                                                
7    Especialmente em Metafísica (2001), Aristóteles ressalta a importância das coisas (substâncias) 

serem unas, singulares e distinguíveis para que se estabeleça uma base de conhecimento 
científico. O que significa dizer, aqui, que são nos conceitos imutáveis (unos, separáveis), 
denunciados por Bergson, em que se apoiam os epistemes – tornam-se objetos de conhecimento 
estagnados na essência. 
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substituía a ordem dialética das poses: "A ciência moderna deve se definir 
sobretudo pela sua aspiração de considerar o tempo uma variável 
independente".8 (DELEUZE, 1985, p. 9-10). 

 

Os maiores expoentes da antiguidade viam a realidade como passível de ser 

enclausurada em conceitos e formas cognoscíveis. Platão, com sua visão dos entes 

matemáticos, postulava a verdade algébrica como anterior à própria realidade física 

–  atravessada pelo axioma matemático –;  Aristóteles, com sua extensa indústria 

empreendida pelo conceito de substância – que sobeja na matéria pura, indefinida, 

e se haure no ente – postula a verdade da essência (ainda aí, uma realidade 

conceitual), do ser como potencialidade que não se realiza plenamente, mas 

permanece abstrata, suspensa no tempo, pois, quando se efetiva como acidente no 

presente movente, deixa de “ser”. 

Também a análise do movimento pelo viés da mecânica desenvolvida à época 

sucumbia no mesmo desvio de realidade. As tendências dos móveis eram 

estudadas separando um instante privilegiado de seu movimento, um ponto de 

virada em seu trajeto que determinasse uma mudança de direção ou 

comportamento, em que era possível perceber uma variação qualitativa do próprio 

movimento como uma tendência no porvir. Ao se comparar o ponto inicial e o ponto 

final de um movimento, teria-se, assim, apreendido este em sua totalidade. 

Essa percepção clássica do movimento desconsiderava completamente que 

todo movimento oscila o tempo todo, e, se a cada variação do movimento tem-se 

um novo ponto inicial e final, este movimento já não é mais o mesmo e se 

decompõe, de forma heterogênea, em outros movimentos menores, ad infinitum. Só 

se pode estudar este movimento, então, conhecendo seu ponto final e inicial, e não 

apenas um ponto isolado. “Tal é, por exemplo, a relação da geometria dos 

modernos com a dos antigos. Esta última, puramente estática, operava sobre as 

figuras já traçadas; aquela estuda a variação de uma função, isto é, a continuidade 

do movimento que traça a figura.” (BERGSON, 2005, p. 35). Ou seja, enquanto, na 

antiguidade, para estudar as figuras projetadas no espaço era preciso que elas já 

estivessem traçadas (com começo e fim), na modernidade, a qualquer instante o 

movimento poderia ser paralisado em algum ponto e decomposto em variáveis que 

nos dessem a noção da sua continuidade. 

                                                
8 (BERGSON, 1971, p. 325 apud DELEUZE, 1985, p. 10) 
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Ainda na antiguidade clássica, entre os gregos, vê-se um ensaio do 

pensamento moderno com os paradoxos de Zenão, que os exercitou de forma a 

mostrar os absurdos da ideia de divisibilidade: a exemplo do paradoxo proposto 

sobre a distância entre um ponto A e um ponto B – para sair de A e chegar a B é 

preciso chegar ao meio do caminho, no ponto C; mas, para atingir C, é preciso 

atingir o meio do caminho entre A e C, isto é, um ponto D, e assim por diante, 

ininterruptamente. 

Contudo, prevalece esse raciocínio da multiplicidade e divisibilidade na aurora 

desse novo pensamento científico. E com o surgimento dos números racionais e 

funções exponenciais na matemática, esse princípio da divisibilidade e 

multiplicidade se traduz às demais ciências, que passam a fracionar os fenômenos 

em intervalos indistintos e equidistantes, instantes quaisquer que assinalem já o 

estado da coisa no instante precedente para estudar suas tendências em qualquer 

momento de seu desenvolvimento, enquanto submetidos às leis naturais.  

 
Em outras palavras, as leis que regem a matéria inorganizada podem, em 
princípio, ser expressas por equações diferenciais nas quais o tempo (no 
sentido em que o matemático toma essa palavra) desempenharia o papel 
de uma variável independente. Dar-se-ia o mesmo com as leis da vida? O 
estado de um corpo vivo encontra sua explicação completa no estado 
imediatamente anterior? Sim, se concordarmos, a priori, em assimilar o 
corpo vivo aos outros corpos da natureza e em identificá-lo, em nome da 
causa, com os sistemas artificiais sobre os quais operam o químico, o físico 
e o astrônomo. Mas, na astronomia, na física e na química, a proposição 
tem um sentido bem determinado: significa que alguns aspectos do 
presente, importantes para a ciência, podem ser calculados em função do 
passado imediato. (BERGSON, 2005, p. 21). 

 

Tanto em um quanto em outro desses epistemes, o que se vê como método 

analítico universal é a suspensão da duração das coisas em um instante qualquer, 

uma fotografia de seu passado, que prevalece indefinidamente no presente desta 

análise, e, só após a qual, é devolvido à realidade – que, diferentemente, dura e 

não funciona aos saltos, de um instante infinito (porque imutável) ao outro, 

precedente. 

“A verdade é que a matemática [...] só opera e só pode operar em 

comprimentos. Teve, portanto, de procurar artifícios que lhe permitissem, primeiro, 

transpor para o movimento, que não é um comprimento, a divisibilidade da linha que 

ele percorre” (BERGSON, 2005, p. 337). Confundindo, assim, o movimento com o 

seu trajeto – o qual está inscrito no espaço (portanto, é um algo extenso), e não no 
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tempo – e transpondo uma duração para um espaço, que não a comporta por ser 

de natureza completamente distinta – o espaço é extensivo e heterogêneo (uma vez 

que é marcado pelos acidentes que o fazem variar em sua extensão), já o tempo é 

uno e homogêneo (é qualitativo e não quantitativo).  

A ciência moderna fraciona essa translação do objeto de estudo em infinitos 

momentos indiferenciáveis, os quais são apenas memórias desse movimento, que 

se evoca ao ‘olhar para trás’ e ver a correspondência da sua evolução no tempo 

com seu deslocamento no espaço – a posição desse objeto, instante a instante, é 

recortada de qualquer ponto (no qual se encontrava no instante verificado) do seu 

percurso físico, este sim, divisível. O que se faz aqui é uma metáfora que conota o 

tempo e denota o espaço, como no relógio: que marca no deslocamento espacial 

dos ponteiros uma duração contida nos intervalos entre suas posições, fazendo 

corresponder, assim, uma unidade de tempo e uma unidade de espaço correlata. 

“O que era distendido no espaço se retesa em forma pura. E passado, presente, 

porvir retraem-se em um momenta único, que é a eternidade.” (BERGSON, 2005, 

p. 346). 

Tem-se, então, que “a ciência antiga acredita conhecer suficientemente seu 

objeto assim que anotou seus momentos privilegiados, ao passo que a ciência 

moderna o considera em todo e qualquer momento.” (BERGSON, 2005, p. 357). 

Mas, seja o movimento dividido em momentos privilegiados, que nos deem uma 

visada geral do acontecimento em pontos chave da sua revolução, seja ele dividido 

em momentos quaisquer, recortes arbitrários de sua trajetória, o fato é que aí toda 

duração se perde e o passado protela o porvir – o tempo se torna a imagem da 

eternidade. 

Tanto na primeira quanto na segunda situação, condensa-se o objeto de 

atenção em um instante analisável, que, justamente por ser uma visão congelada, 

um quadro invariável de um ponto desse percurso, não se altera e, portanto, não se 

transforma no instante seguinte, não passa de uma forma a outra – seja do ponto 

inicial ao ponto final, seja de um instante qualquer ao seguinte. A duração aí nos 

escorre entre os dedos, entre esses instantâneos infinitos. 

Aí opera o nosso pensamento sempre como um cinematógrafo, que vai 

justapondo instantâneos (conjunções de percepções condensadas) na ordem linear 

do tempo mecânico. “Do devir percebemos apenas estados, da duração, instantes, 
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e, mesmo quando falamos de duração e de devir, é em outra coisa que pensamos” 

(BERGSON, 2005, p. 296). 

Tempo e espaço se deformam e, conjuntamente, deformam o próprio tecido 

da realidade: 

 
Extensão e distensão, então, manifestam simplesmente o afastamento 
entre o que é o que deveria ser. [...] o espaço e o tempo só podem ser o 
campo com o qual se brinda uma realidade incompleta, ou antes extraviada 
fora de si, para nele correr à procura de si mesma. (BERGSON, 2005, p. 
344). 
 

 

3 A temporalidade e as afinações de espírito em Heidegger 
 

Como apresentado há pouco, pela visão que nos legou Bergson, os sujeitos 

modernos dominam a realidade subjugando o real em sua duração. “Sua 

inteligência, fazendo abstração da materialidade que vem distender o ser, recobra-

o nele mesmo no imutável sistema das Ideias.” (BERGSON, 2005, p. 347). Ao passo 

que, como se acaba de ver “o espaço e o tempo só podem ser o campo com o qual 

se brinda uma realidade incompleta, ou antes extraviada fora de si, para nele correr 

à procura de si mesma” (BERGSON, 2005, p. 344). 

O que Bergson (2005) sinaliza com essa distensão do tempo e extensão do 

espaço – distorção que também se reproduz nos esquemas da produção cultural, 

especialmente no cinema – é o modo como se participa do real deformando o tecido 

da realidade: a degenerescência da matéria – que naturalmente flui e dura – na 

coroação das formas e ideias sem duração é uma distorção do próprio ser na 

estagnação dos seus momentos e na dilatação do seu agora – num presente 

ininterrupto. 

Assim como Bergson, Heidegger e Hegel (que inspirou Eisenstein e outros 

teóricos do cinema com a sua noção dialética) viam o tempo e o movimento das 

coisas de forma diferente da noção que domina o nosso cotidiano. A respeito do 

movimento e do tempo (devir), escreve Hegel em Fenomenologia do Espírito (1992) 

“Com efeito, a Coisa mesma não se esgota em seu fim, mas em sua atualização; 

nem o resultado é o todo efetivo, mas sim o resultado junto com o seu vir-a-ser. O 

fim para si é o universal sem vida, como a tendência é o mero impulso ainda carente 

de sua efetividade; o resultado nu é o cadáver que deixou atrás de si a tendência.” 
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(HEGEL, 1992, p. 23). A uma percepção aproximada de um vir-a-ser contínuo do 

ser no devir (ao menos, superficialmente) chegou Martin Heidegger (2011) por 

caminhos distintos. 

Também para Heidegger, o tempo tem uma natureza una e homogênea e se 

abre no agora apodítico, no devir que articula presente, passado e o futuro. É um 

horizonte no qual todo ser (em seu modo particular) resvala no presente, passado 

essencial e futuro. “Estas três visadas não estão simplesmente justapostas, mas 

são originariamente unas e estão simplesmente no horizonte do tempo enquanto 

tal. Este é originariamente o horizonte total uno e homogêneo do tempo” 

(HEIDEGGER, 2011, p. 192). Igualmente a Bergson (2005), seu trabalho filosófico 

buscava superar a ideia supérflua do tempo aristotélico, causal e mecânico, 

baseado nos astros (segundo Heidegger (2011), está-se sob o jugo de uma visão 

vulgar do tempo como sendo uma série contínua de agoras infinita, que vigem 

incessantemente no agora). 

Independentemente da forma que o presente toma para nós, ele sempre está 

em relação com o passado e o futuro, mesmo quando se prolonga e insiste na não-

articulação com estas duas outras perspectivas temporais. Mas com presente, 

passado e futuro, não se quer dizer aqui, que para Heidegger há 3 tempos, e 

também não se trata do tempo como fluxo de consciência como parece ser em 

Bergson9, “para quem o tempo indicado é espaço” (HEIDEGGER, 2005, p. 45.). Em 

Ser e Tempo (2005), Heidegger lança críticas à noção temporal de Bergson, que, 

segundo o filósofo alemão, segue as correntes do “personalismo”10 e fez separação 

entre sujeito (consciência, espírito) e objeto (mundo, vida, acontecimento), 

colocando o tempo e o espaço como objetos de atenção para um sujeito, como 

entes, simplesmente dados, com os quais o sujeito se ocupa, não fazendo parte da 

sua estrutura existencial.  

 
Santo Agostinho tinha razão: não há três tempos. E nem é o fluxo da 
consciência, como tempo cósmico, evolutivo, segundo a concepção de 
Bergson, que os substitui. A temporalidade está mais próxima do 

                                                
9   “O tratado de Aristóteles sobre o tempo é a primeira interpretação desse fenômeno, legada pela 

tradição. Ele determinou, de maneira essencial, toda concepção posterior do tempo, inclusive a de 
Bergson.” (HEIDEGGER, 2005, p. 55). Para Heidegger, Bergson ainda se mantém sobre uma base 
da razão aristotélica. 
 

10   Mencionado por Heidegger em Ser e Tempo (2005, p.83). 
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continuum descrito por Husserl, como experiência preliminar imanente que 
constitui as vivências. (NUNES, 2002, p. 26). 

 

Santo Agostinho, que inspirou os conceitos de temporalidade de pensadores 

como Heidegger e Paul Ricoeur, compreendia que o tempo se nos apresentava 

como um tempo anímico (tempo da/segundo a alma)11, e como tal, entende que só 

há para o nosso espírito o presente (presente do passado – memória; presente do 

presente – atenção; presente do futuro – esperança), o que encontra certa 

conferência em Heidegger (apesar de rejeitar a perspectiva de uma alma que 

caracteriza aí ainda uma separação sujeito-objeto), que via no tempo um modo dos 

seres se projetarem no devir e, além disso, um constitutivo da própria estrutura 

existencial do ser. Sendo o modo de ser no tempo (a forma como se projeta no 

tempo de acordo com suas possibilidades) seu modo de ser próprio.  

E com relação a todos os outros seres, o homem é um ser privilegiado, existe 

enquanto desvelamento de possibilidades de ser ou não ser si mesmo no devir, que 

acena para a morte (esgotamento das possibilidades de ser, de existir). Heidegger 

nos apresenta uma visão do tempo como abertura de um horizonte de 

possibilidades de ser do homem (este último, em meio à totalidade, no mundo, junto 

aos outros entes que vêm ao encontro do ser através de seu ente). Essa abertura 

às coisas no mundo, as quais oferecem a possibilidade de serem ocupadas e 

ocuparem o ser do homem ou não (caso ele se feche para o mundo e se ocupe de 

si mesmo), é sempre uma escolha, o homem precisa sempre se decidir por ela ou 

recusá-la sempre, a cada instante. 

 
O ente, em cujo ser, isto é, sendo, está em jogo o próprio ser, como a sua 
possibilidade mais própria. A pre-sença [Dasein] é sempre sua 
possibilidade. Ela não “tem” a possibilidade apenas como uma propriedade 
simplesmente dada. E é porque a pre-sença é sempre essencialmente sua 
possibilidade que ela pode, em seu ser, isto é, sendo, “escolher-se”, 
ganhar-se ou perder-se ou ainda nunca ganhar-se ou só ganhar-se 
aparentemente. A pre-sença só pode perder-se ou ainda não ter ganhado 
porque, segundo seu modo de ser, ela é uma possibilidade própria, ou seja, 
é chamada a apropriar-se de si mesma. (HEIDEGGER, 2005, p. 78). 

 

                                                
11   No capítulo XX de As Confissões, Santo Agostinho diz: “O que agora parece claro e evidente para 

mim é que nem o futuro, nem o passado existem, e é impróprio dizer que há três tempos: passado, 
presente e futuro. Talvez fosse mais correto dizer: há três tempos: o presente do passado, o 
presente do presente e o presente do futuro. E essas três espécies de tempos existem em nossa 
mente, e não as vejo em outra parte. O presente do passado é a memória; o presente do presente 
é a percepção direta; o presente do futuro é a esperança.” (AGOSTINHO, 2007). 
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Como exposto, as noções de temporalidade em Heidegger estão arraigadas 

no sentido do ser, e antes de se enveredar pela questão do tempo em Heidegger, 

é necessário entender dois conceitos nevrálgicos do filósofo, os quais, talvez sejam 

os conceitos mais discutidos na história da filosofia ocidental: ser e ente. Embora o 

trabalho de tradução extenuante dos conceitos e expressões originárias do 

classicismo seja, em muitos momentos, rechaçado ou minorado em importância por 

Heidegger. Embora ele não negue a necessidade de se começar superficialmente 

por eles para pensar no interior destes. 

Faz-se, então, forçoso aventar os conceitos fundamentais de ser e ente cuja 

recorrência nos escritos de Heidegger faz desta a principal nuvem conceitual de 

seus estudos ao longo de toda sua carreira. Em muitas traduções do grego, ser 

corresponde ao termo εἶναι, que é o modo verbal infinitivo de εἰμί, do qual ὤν, ou 

òn, é o particípio presente. Em língua portuguesa, na qual os particípios presentes 

se afiguram como substantivos e adjetivos terminados em “ante”, “ente” e “inte”, ὤν 

corresponde a ente (que é). De forma superficial, pode-se dizer que o “ser”, εἶναι, 

por estar no modo infinitivo, está suspenso no tempo (se mantém infinito), e só se 

torna presente quando se afigura como ente, ὤν. Segundo a compreensão 

aristotélica12, o ser é potencialidade, manifesta na essência dos entes, já estes, são 

acidentes, é o ser em ato, efetivado. Ente e ser se tocam no devir. 

 
Em todo o dicionário encontramos vasta informação sobre o facto de que 
εἶναι significa "ser", ἔστιν "é", ὄν "que é/sendo" e τἀ ὄντα "o ente".  
Assim é, de facto. Também não nos passa pela cabeça duvidar disso. Não 
perguntamos se se traduz correctamente ὄν por "que é/sendo" e εἶναι por 
"ser". Perguntamos apenas se, ao traduzir correctamente, também se 
pensa correctamente. Perguntamos apenas se, nessa tradução - a mais 
corriqueira de todas as traduções -, ainda se pensa alguma coisa. 
(HEIDEGGER, 2011, p.386) 

 

Há, entretanto, variações de contexto e interpretações ambíguas entre os 

filósofos que propenderam para a questão do ser e do ente, e mesmo Heidegger 

(2011), ao abordar os termos citados, deixa claro o embaraçamento de sentidos 

obnubilados pela nossa compreensão conceitualista. A respeito dessa questão 

linguística, assim comenta um de seus melhores tradutores em língua portuguesa, 

Benedito Nunes:  

                                                
12  “[...] tudo o que muda, muda passando do ser em potência ao ser em ato [...] Portanto, não só 

podemos dizer, em certo sentido, que tudo deriva do não-ser, mas também que tudo deriva do ser: 
evidentemente do ser em potência e do não-ser em ato.” (ARISTÓTELES, 2002, p.545). 
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A “vontade de subversão e de destruição” que anima a questão do sentido 
do ser – verbo derivado do latim esse e do grego eimi (ou do particípio 
ente, correspondente ao ens latino e ao tó òn grego) – está na busca do 
pressuposto que possibilitou a sua formulação e que se estampa no recuo 
em relação à linguagem implicado nessa mesma pergunta. Pergunta 
Heidegger em Ser e tempo [...]: “Temos hoje uma resposta à questão do 
que significa a palavra ente? De modo nenhum. É pois justificável que se 
coloque de novo a questão do sentido do ser.” (NUNES, 2002, p. 10-11). 

 

Dos conceitos de ser e ente, deriva o ser-aí (Dasein), o ser próprio do homem13 

que se efetiva numa relação de compartilhamento com o mundo, no horizonte do 

tempo. O ser que está lançado no mundo encontra nele uma abertura 

(desvelamento) de possibilidades junto aos outros entes que podem ser 

simplesmente dados, como uma pedra, e podem ser assimilados por uma 

circunvisão que enxerga uma conjuntura de instrumentalidade. Estes últimos 

estabelecem uma relação de manualidade com o ser do homem, eles lhe vêm à 

mão (o ser-aí se ocupa deles) e lhe tocam (definem suas possibilidades de ser, seu 

modo de ser-no-mundo) em um contexto de significância (ex: se manuseio um 

machado, me defino carpinteiro) nessa ocupação com as coisas e as pessoas. 

“Dasein é o homem na medida em que existe14 na existência cotidiana, do dia-a-

dia, junto com os outros homens e em seus afazeres e preocupações” (WERLE, 

2003, p. 99). E já, desde sempre, o ser-aí está, surge e cresce nessa relação com 

as coisas no mundo na mediana da cotidianidade, no horizonte do tempo e sempre 

de um modo determinado. 

 
No mundo, igualmente a relação do homem com o que está diante dele 
não é do tipo coisal, e sim o que se apresenta a ele está à mão dele, é um 
manual (cf.1989a, §15: os meus óculos estão mais distantes de mim do 

                                                
13  Segundo o professor Werle (2003), “logo no começo de Ser e tempo, Heidegger afirma que a questão 

do ser não se coloca senão ao ente privilegiado que é capaz de questionar o ser, que possui uma 
compreensão do ser [Seinsverständnis]. Este ente é o homem, que Heidegger chama de “ser-aí” 
[Dasein], o homem enquanto um ente que existe imediatamente em um mundo (1989a, §4).” 
(WERLE, p. 99). 
Em Mundo, Finitude e Solidão (2011), Heidegger deixa claro esse sentido novamente: “Em um 
sentido que ainda não precisamos determinar, denominamos o ser do homem de ser-aí em 
contraposição ao ser-simplesmente-dado da pedra.” (HEIDEGGER, p. 88). 
 

14  Enquanto para Heidegger um outro ente qualquer apenas é, como algo simplesmente dado – a pedra 
apenas é –, possuindo apenas essência (imutável) o ser-aí existe (é a cada vez de um modo no 
horizonte de suas possibilidades), possui existência, e se projeta no devir. Em Conceitos 
Fundamentais da Metafísica (2011), Heidegger demonstra ainda uma outra diferença ontológica 
entre os entes: para ele, a pedra é sem mundo, os animais são pobres de mundo (chega a dizer que 
é sem mundo) e o homem é construtor de mundo, o que está ligado à existência do ser-aí no mundo, 
que o diferencia ôntico-ontologicamente dos outros entes. 
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que, por exemplo, um amigo querido que ao longe se aproxima). Estes 
instrumentos ou manuais se definem, porém, não como objetos 
meramente existentes enquanto dados empíricos, e sim num horizonte de 
significados determinados por um contexto e pelo uso. O martelo apenas 
se torna algo para mim no martelar; Heidegger fala neste caso de uma 
certa conjuntura (1989a, §18), enquanto um todo que determina as “partes” 
nele presentes, e de uma significância, que emerge no ato mesmo de lidar 
com os instrumentos. A manualidade e o caráter de instrumento definem o 
modo de ser dos entes no mundo. (WERLE, 2003, p. 102). 

 

Segundo Werle (2003), para Heidegger, o ser-aí é “o homem enquanto um 

ente que existe imediatamente em um mundo” (WERLE, 2003, p. 99), ultrapassando 

uma “separação entre sujeito e objeto” (WERLE, 2003, p. 99), discutida 

anteriormente e vista até então em quase todos os pensadores até chegar em 

Heidegger. “O ser-aí é imediatamente o homem e o mundo ao mesmo tempo” 

(WERLE, 2003, p. 100). Mundo e ser-aí se co-pertencem e formam o ser-no-mundo: 

o poder-ser-junto-às-coisas e ser-com-os-outros que vêm ao encontro no mundo.  

 
O ser-aí, o Dasein, imerso em sua existência, é um ser-no-mundo [In-der-
Welt-sein], que se encontra sempre situado num contexto de vivência no 
mundo, e não está simplesmente lançado num espaço apenas delimitado 
física ou naturalmente. O conceito de ser-no-mundo é uma estrutura 
ontológica fundamental do ser-aí, que indica a inseparabilidade do homem 
e do mundo e igualmente do mundo em relação ao homem. Estar em um 
mundo significa habitar o mundo (Heidegger, 1986, p.54), morar nele, 
deter-se nele, e não simplesmente encontrar-se nele como uma coisa, um 
ente simplesmente dado [...] o Dasein não está apenas no mundo, mas ele 
tem mundo, constitui o mundo como uma extensão dele mesmo na medida 
em que lida com os instrumentos que estão em torno dele. (WERLE, 2003, 
p. 101). 

 

É preciso ressaltar que essa ocupação com o “martelo”, com os “óculos”, com 

um “amigo querido” e com as coisas que estão no mundo é o que pode provocar 

um velamento do ser do ser-aí: ele se dá sempre em meio à “cotidianidade mediana” 

das ocupações banais (assumidas ou refusadas), “e até mesmo em seu modo 

impróprio” (HEIDEGGER, 2005, p.80), porque, ao se ocupar daquilo que lhe “vem 

à mão” que se deixa ocupar, o ser-aí se vincula a elas e, além de assumir apenas 

um modo de ser do cotidiano que o impessoaliza e o aproxima do caráter de um 

ente (o carpinteiro, ao se limitar a ser apenas carpinteiro, na relação definidora com 

a carpintaria, nega suas possibilidades de ser outra coisa, nega, assim o ser e 

assume uma essência, se aproxima de um ente sem ser-aí, sem existência), nesse 

ocupar-se com os instrumentos, ele também ocupa seu horizonte de possibilidades 

com outros entes e não consigo mesmo, esquecendo-se de si. E esse “imergir no 
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impessoal junto ao “mundo” das ocupações revela que a pre-sença [Dasein] foge 

de si mesma como seu próprio poder-ser propriamente” (HEIDEGGER, 2005, p. 

247). 

Ou seja, em meio às suas possibilidades de poder-ser, o ser-aí assume 

assiduamente esta possibilidade de não ser si mesmo, ser outra coisa, e prolonga 

esse decaimento num presente ininterrupto (passado e futuro do ser-aí se 

submetem ao agora do que não quer cessar), “no modo da cotidianidade mediana”, 

em que o ser-aí se mantém “fugindo e se esquecendo” de seu ser. “Daí poder se 

dizer, em primeiro lugar, que o Dasein é o ente que compreende o ser, o que 

significa compreendê-lo em sua existência e entender a existência como 

possibilidade sua, de ser ou de não ser si mesmo, com a qual está concernido.” 

(NUNES, 2002, p. 12). 

São postos, aqui, conceitos chave que não se alcança a compreensão sem 

uma laboriosa jornada hermenêutica, interpretativa. De forma que se faz necessário 

avançar progressivamente na sua apreensão, começar pela periferia desses 

conceitos para, ganhando sua vizinhança através de situações ilustrativas e 

exercícios interpretativos, se movimentar dentro destes e, assim, entender aquilo 

que, neles, é pertinente ao estudo conduzido neste trabalho. Por ora, a 

compreensão dos conceitos básicos de Heidegger alcançada até aqui se faz 

suficiente. 

Antes de voltar à questão do tempo, que impele a investigação corrente, é 

preciso esclarecer a importância dos estudos de Heidegger, nos quais demora-se 

por ora, para a análise da obra objeto deste estudo. Pensador cuja envergadura 

parece destoar da pesquisa aqui em curso em um primeiro momento, o filósofo 

alemão se mostra consentâneo ao estudo por distintas razões: a obra analisada diz 

respeito a um filme ensaio – um estilo que foge aos conceitos categóricos e procura 

pensar com o cinema de forma paradigmática, exercita a liberdade de pensar com 

as várias linguagens à disposição do cinema –, é um estilo de filme que demanda 

uma interpretação hermenêutica de sua forma mais livre e sua intencionalidade 

reflexiva, semelhante a um ensaio filosófico; o estudo das afinações de espírito 

evocadas por relações de temporalidade, conduzido por Heidegger (2011), se 

mostra pertinente ao estilo e ao tema do filme analisado; além do que, o 

pensamento heideggeriano sempre se aproximou e buscou pontos de partida na 
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arte, na gênesis da poiesis, traço fundamental da obra de João Moreira Salles 

(2017). 

Em seu tratado mais profícuo para o presente trabalho, Conceitos 

Fundamentais da Metafísica: Mundo - Finitude - Solidão (2011),  filósofo dos 

caminhos da floresta15, começa um de seus expedientes filosóficos partindo de um 

verso de Novalis – “A filosofia é propriamente uma saudade da pátria, um impulso 

para se estar por toda parte em casa”. E justifica sua decisão mostrando que, se 

não for pela arte, por qualquer episteme e ciência que se queira chegar à metafísica 

se acaba dando voltas em conceitos e só se mantém nos desvios da coisa em si. 

Observa também que a arte é anterior à própria ciência, da qual é alicerce. 

Mas a arte irmana com a filosofia – é na poiesis que está sua gênesis. E 

“enquanto a arte – e à arte pertence também a poesia – é irmã da filosofia, toda e 

qualquer ciência talvez não tenha senão uma relação de vassalagem com a 

filosofia.” (HEIDEGGER, 2011, p. 7). Essa compreensão dá segurança ao pensar o 

cinema (uma expressão invariavelmente artística) através da fenomenologia 

adotada por Heidegger. E, em especial, junto aos preceitos heideggerianos acerca 

do tempo – a malha de todo filme. 

Há um outro reforço dessa incursão ontológica mais próxima das artes, na 

constatação de um movimento quase de repulsa ao pensamento escolástico, 

epistemológico e ao historicismo (que não é uma recusa à história universal) nos 

muitos estudos conduzidos por Heidegger, em especial, na digressão ao dito de 

Anaximandro16 (2002) (o qual, para Heidegger, é o pensamento primevo e mais 

original do ocidente), o que remonta um pensamento pré-aristotélico e foge ao logos 

aristotélico se aproximando da poiesis em sua pulsão criativa de expressão, não 

deixando de ser um postulado filosófico. 

Postos os fundamentos que guiam a escolha por este caminho, faz-se 

necessário voltar uma vez mais ao verso de Novalis, o qual suscita questões 

originais acerca da disposição do homem no mundo. Segundo Heidegger (2011), 

para o poeta, estar por toda parte em casa é estar na totalidade, que significa estar 

no mundo, mas é o ser-aí que deseja estar por toda parte no mundo, na totalidade. 

                                                
15  Caminhos da floresta são caminhos que repentinamente cessam e dão em lugar algum. Por usar 

essa metáfora, Heidegger ganhou tal atribuição.  
 

16   Filósofo de Eléia que viveu por volta do século 400 a.c. 
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“Somos impelidos em nossa saudade da pátria para o nosso ser na totalidade”. A 

saudade da pátria seria, então, saudade do ser-aí. E este mundo, enquanto 

abrangência, diz respeito ao ente daquele que tem saudade – o ente é a abertura 

de mundo do ser-aí, seu estar na totalidade –, ente este que parece estar afastado 

do seu ser-aí, o que geraria essa saudade, essa incompletude.  

Esse afastamento é próprio ao ser-aí, como foi visto anteriormente, “[...] e isto 

é de tal forma que um homem, porque existe, sempre já está também, de algum 

modo, necessariamente fora de seu ser-aí.” (HEIDEGGER, 2011, p. 83). E há aí 

uma tendência a se manter assim, “um impulso para se estar por toda parte em 

casa”, ou estar por toda parte na totalidade, mantendo-se o ente nessa totalidade, 

na abertura de seu horizonte de possibilidades – buscando fechar-se para seu ser-

aí nas ocupações com os outros entes –, e seu ser-aí afastado. Pois “a vigência do 

que está na totalidade possui em si mesma o ímpeto para esconder-se” 

(HEIDEGGER, 2011, p. 40) – sendo o vigente “que está na totalidade” esse ente, e 

a vigência o seu ser-aí. 

 
Mas somos impelidos, isto é, somos ao mesmo tempo puxados para trás 
por alguma coisa, repousamos sobre um peso que nos empurra para 
baixo. Estamos a caminho desse na totalidade. Nós mesmos somos este 
“a caminho”, esta travessia, este nem um, nem outro. [...] O que é essa 
inquietude do não? Nós a denominamos finitude. (HEIDEGGER, 2011, p. 
8). 

 

Uma vez lançado no mundo, o ser-aí é tomado por uma angústia fundamental 

que advém da percepção da sua finitude, na incapacidade de aproveitar todas as 

suas possibilidades e no esgotamento constante destas conforme se movimenta no 

porvir. “Na essência da constituição fundamental da presença reside, portanto, uma 

insistente inconclusão. A não-totalidade significa uma pendência no poder-ser.” 

(HEIDEGGER, 2011, p. 310) e poder-não-ser. Na passagem do tempo – “a finitude 

se confundiria tanto com o tempo quanto o mundo” (HEIDEGGER, 2011, p.106) – o 

ser, como ser-para-a-morte, percebe o fechamento de seu horizonte, o 

esgotamento de suas possibilidades no devir que caminha para o fim. E, uma vez 

que o horizonte do tempo e do mundo vai se fechando para ele, é tomado por uma 

inquietação, uma saudade, uma vontade de “estar por toda parte em casa” (estar 

na totalidade, aberto), uma afinação de espírito que o esvazia e o fecha para as 

coisas (retenção). Resta-lhe apenas seu ser-aí que ele busca oprimir. 
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Mas, diante da percepção de sua finitude e tomado pela angústia já 

mencionada, o ser do ser-aí busca dissipar essa angústia e se impessoaliza no 

mundo público e se dá à familiaridade com os manuais no cotidiano, se aprisiona 

na circunvisão instrumental, na relação de manualidade (zuhandenheite) – mais 

uma vez, subsiste apenas, assume essência, deixa-se ser “entificado” pelos entes 

com os quais se ocupa, se entregando à práxis cotidiana, como, por exemplo, um 

carpinteiro que não é muito mais que um carpinteiro ao longo da vida, não assume 

outras possibilidades de ser, preso a essa relação de manualidade, essa circunvisão 

da carpintaria na qual apenas se espera que os manuais (machado, cinzel, madeira, 

indústria moveleira) se disponham na expectativa que se tem deles dentro de um 

universo de significância. O ser-aí nega, assim, sua passagem, o seu vir-a-ser e 

deixar-de-ser, sua finitude (seu modo de ser-para-a-morte): 

 
Mas por aí chegamos à temporalidade imprópria, quando o presente se 
torna um simples agora, quando o “futuro” muda-se em expectativa 
(Gewartigen), o “passado” produzindo-se em esquecimento 
(Vergessenheit) no que já passou. Ela esquece a morte, e o ser, a menos 
que se recupere em seu poder-ser e, com a primazia do “futuro”, 
restabeleça o tempo originário, em que o “passado” se dá como retomada 
(Wiederholung) e o apresentar como instante (Augenblick) da decisão. 
(NUNES, 2002, p. 27). 

 

Essa retomada do poder-ser do ser-aí, sua condição de existência, de ek-

sistência – lançar-se para fora de si próprio, projetar-se no horizonte de 

possibilidades que encontra no tempo e no mundo a cada vez, colocando sempre 

em jogo o seu ser – só pode se dar no interior de uma tonalidade afetiva 

fundamental. As tonalidades afetivas são o modo fundamental do ser-aí “são jeitos 

fundamentais nos quais nos encontramos de um modo ou de outro. Tonalidades 

afetivas são o como de acordo com o qual as coisas são para alguém de um modo 

ou de outro”. (HEIDEGGER, 2011, p. 88). 

Heidegger nos oferece um exemplo enriquecedor do modo como somos 

afinados17 pelas tonalidades afetivas em Fundamentos da Metafísica (2011):  

 
Uma tristeza se abate sobre um homem com o qual convivemos. Será que 
tudo se dá apenas de um modo tal que este homem possui um estado 
relativo a uma vivência? Afora isto, tudo permanece como antes? Ou o que 
acontece aqui? O homem que se tornou triste se fecha, se torna 
inacessível, sem com isto ser rude para conosco. Somente isto se dá: ele 

                                                
17   “O afinar e o ser afinado têm em si o caráter de um tornar-aberto” (HEIDEGGER, 2011, p. 179) 
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se torna inacessível. Não obstante, estamos juntos dele como antes. 
Talvez passemos mesmo a encontrá-lo ainda mais freqüentemente e 
venhamos mais ao seu encontro; ele também não altera nada em seu 
comportamento com as coisas e conosco. Tudo está como antes, e, 
porém, tudo está diverso. Não apenas sob este ou aquele aspecto, mas, 
sem prejuízo do caráter próprio ao que fazemos e no que nos inserimos, o 
como, no qual estamos, é diverso. Isto, contudo, não é uma manifestação 
que surge enquanto consequência da tonalidade afetiva nele presente, 
como consequência da tristeza. Ao contrário, este como com-pertence ao 
seu estar-triste (HEIDEGGER, 2011, p. 86). 

 

Somos afinados como o fazemos a instrumentos, cuja afinação muda o tom 

das notas. Todos os entes no nosso horizonte são transpassadas afinadoramente 

por essas tonalidades de espírito. Elas são o “como” as coisas vêm ao nosso 

encontro e como nos ocupamos delas. 

Segundo Heidegger, na “saudade da pátria, um impulso por se estar por toda 

parte em casa”, está latente uma afinação de espírito fundamental do ser-aí: o tédio 

fundamental. O caminho de volta ao ser-aí velado no ente, na inautenticidade. “O 

não sentir-se em casa deve ser compreendido, existencialmente e ontologicamente, 

como o fenômeno mais originário” (HEIDEGGER, 2005, p. 254).  

Em Mundo Finitude e Solidão (2011), Heidegger nos alerta que talvez abraçar 

essa afinação de espírito não seja a única via, mas é a que se mostra para nós 

como correta, e a que nos mostra um acesso ao nosso ser-aí – “Ou devemos nos 

encontrar de um tal modo que seremos através daí devolvidos a nós; e, em verdade, 

devolvidos a nós de tal maneira, que seremos entregues a nós mesmos para 

sermos o que somos?” (HEIDEGGER, 2011, p. 101). 

A palavra usada por Heidegger para significar tédio é Langeweile, que significa 

“ter um tempo longo”. “Não por acaso, o mesmo que ‘ter saudades da pátria’” 

(HEIDEGGER, 2011, p. 106). O tédio é uma serenidade vazia que nos sobrevêm 

quando algo nos detém (o contrário da abertura), ele acena para a finitude e para o 

ser-aí e é identificado em 3 modos diferentes por Heidegger: “entediar-se de...”, 

“entediar-se junto a…” e “é entediante para alguém”. Sendo o “é entediante para 

alguém” a forma mais profunda do tédio – segundo a forma como provoca a 

retenção e a serenidade vazia. Mas é importante ressaltar que o próprio Heidegger 

nos alerta para a existência possível de graus variados de tédio, intermediários. 

A primeira forma do tédio analisada por Heidegger, o “entediar-se de…”, se dá 

de forma mais clara e nos aborrece em pulsos mais incisivos. Para representá-la, 

Heidegger cria uma situação fictícia em que alguém espera por um trem que demora 
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a chegar na estação. Esse alguém, inquieto, busca, então, matar o tempo: sai à rua, 

observa o movimento, conta as árvores, faz um desenho no chão e, de tempos em 

tempos olha o relógio, mas tem a sensação que o tempo não passa, ele se tornou 

enfadonho. Como o tempo parece durar mais que o necessário, ele busca nessas 

coisas um passatempo com o qual se ocupar para dissipar esse tempo, esse tédio. 

Busca superar um tempo hesitante – que hesita em passar, em trazer consigo um 

acontecimento esperado. Mas “o próprio tédio, contudo, não é uma espera. Além 

do mais, nem toda espera é necessariamente entediante. Ao contrário, uma espera 

pode ser cheia de emoção” (HEIDEGGER, 2011, p. 125).  

Heidegger então nos clareia a situação: o tempo é relativo à expectativa do 

acontecimento, de acordo com o tempo que se espera que aquilo que está para 

acontecer, aconteça de fato:  

 
Será que o tempo realmente possui o seu curso firme e constantemente 
uniforme? Ou será que ele é antes uma essência maximamente sujeita a 
alterações de humor? Não há horas que são como um instante? Não há 
minutos que são como uma eternidade? (HEIDEGGER, 2011, p. 129). 

 

Por tal motivo, este entediante deve ser algo determinado e esperado em 

relação a uma situação determinada para que nos decepcione em sua recusa a se 

dispor (a estar disponível à mão) a nós, nos deixando vazios, numa espera vazia. 

“Serenidade vazia diz: não receber nenhuma oferta do que está simplesmente 

dado”. (HEIDEGGER, 2011, p. 137). 

A segunda forma do tédio, o “entediar-se junto a...”, não se revela tão 

facilmente quanto a primeira. A situação encontrada por Heidegger para entender 

essa segunda forma não parece ser, de modo algum, um momento entediante: uma 

pessoa recebe um convite para um jantar com os amigos. Ela não precisa ir, mas 

também não tem outros compromissos para deixar de ir. Decide separar esse tempo 

para si e aproveita a ocasião. Durante a noite, conversa com amigos. Os assuntos 

são bons. Ouve músicas. Realmente se diverte. Mas, já em casa, fazendo uma 

retrospectiva da noite, embora não notasse nenhum aborrecimento ou desconforto 

com nada, percebe que, em certo momento, segurava um bocejo, tamborilava com 

os dedos numa mesa, parecia querer dissipar uma espécie de tédio. 

Diferentemente da primeira situação, aqui o tédio se escamoteia por sob 

momentos nada entediantes, realmente divertidos. Não há, como no primeiro 
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momento, um tempo hesitante, uma recusa das coisas a se darem ao ser. E ainda 

assim o tédio advém “junto à” festa, de forma que, mesmo que haja um passatempo 

(a própria festa), o tédio persiste quase sem ser notado. 

Não há aqui uma aflição adejante, nem, tão pouco, um ente retido pelo tempo 

hesitante. Não se está lutando para não perder tempo, nem para ganhar. O tempo 

daquele que busca sua fruição foi entregue, separado para esta ocasião, e não há 

a expectativa de nenhuma outra coisa. Nem mesmo se percebe a duração, o passar 

do tempo ao longo da noite. E, ainda assim, o tempo é fundamental nessa outra 

forma de entediar-se, segundo Heidegger: 

 
Mais entediado à medida que o tédio se incrementa? Portanto, à medida 
que ele dura mais tempo? Mas já sabemos, a partir do que vimos 
anteriormente, que a duração do tédio não decide nada quanto ao seu 
grau; que podemos nos entediar muito mais durante cinco minutos em uma 
reunião social do que em todas estas quatro horas de espera na estação 
de trem. O espaço de tempo objetivo não é decisivo para a grandeza e 
para o grau do tédio; ou, como precisamos dizer mais distinta e 
determinadamente, para a profundidade do tédio. (HEIDEGGER, 2011, p. 
143). 

 

Na segunda condição do entediar-se nos deixamos levar pela situação, nos 

entregamos, e nesse se deixar levar, deixa-se, de certa forma, o si-próprio. O vazio, 

aqui, forma-se então no deixar-se-para-trás do nosso si-próprio. Não é o tempo que 

hesita na sua passagem, nós é que bloqueamos a sua passagem. Expulsamos do 

próprio tempo a duração, subssumindo a cadeia ininterrupta de agoras num agora 

dilatado e estagnado: 

 
Ele não aparece como tempo que passa nem como tempo que oprime e, 
no entanto, ele aparece. Como? De tal forma que parece não estar aí. Ele 
aparece e não flui. Ele pára. Mas isso não significa que ele tenha 
desaparecido. Pelo contrário, essa estagnação do tempo é uma forma 
mais originária de nos reter e de nos oprimir. Fazemos com que o tempo 
fique estagnado ao deixá-lo durar de tal forma que não nos damos conta 
do seu desenrolar nem dos seus momentos. A extensão temporal do 
durante engole como que a sequência de agoras que flui e se torna um 
único agora dilatado, que não flui ele mesmo, mas se encontra estagnado. 
O agora é dilatado, ele é trazido à estagnação e retido nesta estagnação 
dilatada de tal maneira que tomamos totalmente parte no que transcorre à 
nossa volta; ou seja, que estamos totalmente presentes para os que aí se 
encontram. (HEIDEGGER, 2011, p. 164). 

 

Nesse agora sempiterno, o tempo do ser-aí não flui. A pessoa nessa situação 

já não preocupa com seus compromissos de amanhã ou desta tarde. “Totalmente 
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presentes para o que se passa, somos apartados tanto de nosso passado essencial 

quanto de nosso futuro” (HEIDEGGER, 2011, p. 164). Futuro e passado essencial 

se dissolvem no mero presente. Há o fechamento do horizonte possível para toda 

anterioridade e a desarticulação do horizonte do futuro. “O agora só pode 

permanecer agora” (HEIDEGGER, 2011, p. 165). Mas há, aí, ainda, uma 

temporalidade:  

 
Bloqueio do passado e desenlace do futuro não colocam de lado o agora, 
mas retiram dele a possibilidade de transição de um ainda-não para um 
não-mais: o fluir. Bloqueado e desarticulado dos dois lados, o agora 
estanca em sua permanente estagnação: e se dilata em seu 
estancamento. (HEIDEGGER, 2011, p. 164). 

 

Esse estancamento não é apenas do tempo, mas do próprio ser-aí que se 

deixa levar pelo que aí transcorre (transcorrer, não no sentido de fluir do tempo). 

Porque é no horizonte do tempo que o ser-aí defronta o seu poder-ser. “Este tempo 

estagnado é o que nós mesmos somos: o nosso sí-próprio como o que é deixado 

para trás em relação à sua proveniência e ao seu futuro.” (HEIDEGGER, 2011, p 

166). Com isso, Heidegger quer dizer que, uma vez estando presos ao evento ao 

nos deixarmos levar pelo que se passa nesse agora que insiste em permanecer o 

mesmo, suspenso no tempo, “não prestamos atenção no que, no como e no onde 

estivemos. Esquecemo-nos disto” (HEIDEGGER, 2011, p. 164), de modo que não 

nos projetamos para fora desse momento e, assim, não nos apropriamos das 

nossas possibilidades no horizonte do tempo, negamos nosso existir, ficamos 

estagnados nesse “deixar-se para trás” no deixar-se levar pela ocasião. 

Nessa segunda forma de tédio, o entediante é nosso próprio ser-aí. Nesse 

caso, o tédio surge da temporalidade do ser-aí, do fundo deste. Na sua 

temporalização, ele se afasta do ente e o deixa vazio. 

A terceira forma do tédio é o tédio profundo. É quando se diz “é entediante 

para alguém”. Nessa terceira forma de tédio, não somos meramente “retirados da 

personalidade cotidiana”, nem nos afastamos da vivência cotidiana, mas nos 

elevamos por sobre a situação do entediar e do ente que nos envolve – estamos e 

não estamos aqui. Não é mais, meramente um agora invariável que persiste, nem 

é um fragmento de tempo retirado da cadeia de agoras, é um instante de decisão18 

                                                
18   Em O Conceito da Angústia (2017), Kierkegaard apresenta o conceito de instante representando 

algo “como o súbito, isto é, pelo salto; mas este salto põe ao mesmo tempo a qualidade; [...]” 
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(noção oriunda da filosofia de Søren Kierkegaard, segundo Heidegger) – não é mais 

um salto quantitativo no tempo, é um salto qualitativo no interior do ser, visto como 

uma decisão: a decisão de manter-se fora da opressão do ser-aí.19 

“Esta indiferença das coisas e de nós mesmos para com elas não é o resultado 

de uma soma de avaliações. Ao contrário, tudo em geral e cada coisa em particular 

tornam-se de uma tacada indiferentes” (HEIDEGGER, 2011, p. 182). Essa forma de 

tédio irrompe em qualquer situação, não aceita qualquer passatempo, porque desde 

o seu surgimento bane completamente do horizonte do ente o mundo, a totalidade, 

o próprio ente. Por fim, bane o próprio horizonte do tempo e liga o ser-aí a si mesmo. 

Disso se dá do seguinte modo: “Na terceira forma do tédio a serenidade vazia 

é a entrega do ser-aí ao ente que se recusa na totalidade” (HEIDEGGER, 2011, p. 

184). A indiferença abrange o ente na totalidade. Inversamente, o ser-aí se acha no 

todo dessa indiferença, se susta em meio ao ente que se recusa na totalidade. 

E, “conquanto o ente que nos envolve não ofereça mais nesse tédio nenhuma 

possibilidade de ação e nenhuma possibilidade de inação, o ser-aí encontra-se, 

através desse tédio, colocado justamente diante do ente na totalidade” 

(HEIDEGGER, 2011, p. 184). Quando todas as coisas somem do horizonte do ente, 

sobra apenas o seu ser-aí, que, então, realiza o retorno a si. É a condução do “si-

próprio pela primeira vez em toda sua nudez até o si mesmo enquanto o si-próprio 

que aí está e que assumiu o seu ser-aí”. O ser-aí está por toda parte quando o 

horizonte temporal, nessa afinação do tédio, o liga a si mesmo e o bane do ente, no 

qual não consegue mais se encontrar. “O que propriamente se recusa não é o ente, 

mas o tempo que possibilita ele mesmo a abertura deste ente na totalidade”. O 

tornar o tempo longo do tédio dá lugar ao tornar-se amplo do horizonte temporal 

que oprime o ser-aí lançando-o nessa serenidade vazia que vem da recusa da  

                                                
(KIERKEGAARD, 2017, p. 49) “Para nos orientarmos na dialética do instante, convém que nos 
demos conta de que o instante equivale ao não ente na determinação do tempo. [...]” 
(KIERKEGAARD, 2017, p. 168). O instante diz respeito a um salto que muda a qualidade (o que já 
pressupõe o salto) do não ente (negação do ente) para o ente, “passagem da possibilidade para a 
realidade”, e é uma decisão. Por isso mesmo, não se estabelece no tempo enquanto duração 
quantitativa. “O instante mostra-se agora como aquele ente raro, o termo grego aqui é excelente, 
que se encontra entre movimento e repouso sem ser algo no tempo,[...] O instante torna-se por 
isso a categoria da passagem, pura e simplesmente [...]”. (KIERKEGAARD, 2017, p. 172). O 
instante também é visto como uma “olhadela”, “piscar de olhos”, é o tempo “tocado pela 
eternidade”. 

 
19   Essa noção do instante de decisão se torna clara no quinto capítulo da primeira parte de Conceitos 

Fundamentais da Metafísica (2011). Na segunda parte, Heidegger retoma o termo a partir desta 
noção – “o piscar de olhos característico do instante” (HEIDEGGER, 2011, p. 219). 
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totalidade de suas possibilidades no horizonte temporal e no ente que o acolhe. 

Tempo e tédio possuem uma relação necessária. O tédio, como afinação de 

espírito, promove sempre o fechamento do horizonte temporal do ente, acenando 

para o seu ser-aí distante. E, como se viu, para analisar a maneira como se é 

transpassado afinadoramente pelo tédio, Heidegger trabalhou com exemplos de 

situações cotidianas em que se pode “ver de frente” o que opera no tédio. Esta é 

uma análise hermenêutica que nos aproxima da análise aqui empreendida do e 

junto ao filme No Intenso Agora (2017), o qual trata justamente dessas situações 

cotidianas marcadas pela nossa relação com o tempo. 

 

4 QUESTÕES QUE SE IMPÕEM À ANÁLISE FÍLMICA 

 

Graças ao nascimento de uma cultura de cinefilia nos anos 50 e 60, 

especialmente inspirada por André Bazin e engajada com filmes mais autorais que 

exploravam melhor a forma e se dedicavam à arte do cinema, surgem discussões 

mais apaixonadas sobre o cinema. Críticas muito bem escritas e trabalhadas em 

ricas metáforas, profícuas mesmo pelo seu cunho literário e sua forma poética, 

teciam comentários e faziam considerações valorativas aos bons filmes que 

desfilavam pela história do cinema. Mas, ainda aqui, era também um trabalho de 

análise, de dissecação do conteúdo para um entendimento mais categórico dos 

filmes, mesmo que esse trabalho fosse carregado pela subjetividade dos autores e 

pelo seu gosto pessoal. 

 
Para o crítico, é fundamental o juízo de apreciação. Em princípio este não 
intervém nas escolhas do analista, que tanto pode dedicar a sua atenção 
às obras-primas indiscutíveis da história do cinema quanto à massa 
indistinta da produção comercial. Essa escolha deve determinar-se por 
critérios “objectiváveis”, em função de uma dada pertinência (estética, 
sociológica, histórica, etc.). Bem entendido, uma tal neutralidade científica 
é muito ilusória, e por trás de qualquer “escolha de objeto”, há sempre, 
como numa relação amorosa, preferências pessoais. 
[...] O crítico informa e oferece um juízo de apreciação; o analista deve 
produzir conhecimento. Ele propõe-se descrever meticulosamente o seu 
objeto de estudo, decompor os elementos pertinentes da obra, integrar no 
seu no seu comentário o maior número possível de de aspectos desta, e 
desse modo oferecer uma interpretação. (AUMONT; MARIE, 2004, p. 14). 
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Há, em metade do século XX (desde 1920, com os esforços de Louis Delluc 

no Le Journal du Ciné-Club)20, um grau de compatibilidade entre os críticos 

apaixonados e os analistas de filme. Ambos eram estudiosos do assunto, mas estes 

últimos – normalmente estudantes e professores que se reuniam em ambiente 

acadêmico e ali produziam estudos mais específicos – se debruçavam sobre o 

processo refeito de decupagem e planificação das obras analisadas, se utilizavam 

de esquemas e planilhas e analisavam os filmes em sua estrutura formal, sem 

intenção de valorar as obras, mas estudar seus aspectos formais. 

Embora ainda haja muito da crítica nas análises e da análise nas críticas, o 

crescimento do consumo, dos diálogos sobre o cinema e de um modelo econômico 

dos grandes estúdios e salas de projeção, suscita um ambiente que inspira um outro 

grupo, de jornalistas e críticos de periódicos cotidianos (com um perfil diferente dos 

cinéfilos), que se associa à lógica de mercado dos filmes de bilheteria e passa a 

ocupar as revistas e jornais com críticas (na maior parte apoiadas em uma 

subjetividade frouxa) de produções mais atuais, mais populares, e menos 

vanguardistas. 

Erige-se, assim, uma nova forma de consumir o cinema: para favorecer a 

produção cotidiana de críticas de filmes e acompanhar essa linha de produção, 

elabora-se um modelo textual de pequena extensão, focado em analisar apenas o 

tema fílmico, de forma superficial e que se automatiza com expressões vagas, 

frases feitas, passíveis de serem aplicadas a qualquer filme (independentemente do 

enredo), e submetendo à grelha do psicologismo e do estruturalismo todo filme que 

ganhasse a atenção do público. 

Nesse cenário de penúria cultural, o estudo mais profundo dos filmes, 

concentrado nos cineclubes e nas escolas e academias de cinema, se descola 

ainda mais das críticas nos periódicos comuns para as análises de títulos clássicos 

– de qualquer época e não apenas aqueles em voga, e especialmente de diretores 

e realizadores do velho continente – mais focadas na forma dos filmes, em suas 

qualidades mais próprias de realização, e na história do cinema. 

Progressivamente, essas duas realidades se distanciam.  De um lado, os 

estudiosos do assunto se especializam no conhecimento da fatura cinematográfica 

que leva ao desenvolvimento de teorias do cinema e da análise; do outro, a massa 

                                                
20   História Mundial do Cinema (MASCARELLO, 2006, p. 95) 
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de entusiastas e críticos de cinema produz conhecimento geral, sui generi, sem 

profundidade, refém de um parco diletantismo. 

Esse recrudescimento de duas realidades tão distantes aumenta os cuidados 

dos estudiosos da área na produção teórica e na busca por uma compreensão mais 

acurada do seu objeto de estudo.  Entre os nomes mais respeitados, figuram os 

pesquisadores Jacques Aumont e Michel Marie, que desenvolveram uma 

enciclopédica linha de estudos a respeito da análise fílmica. 

“O olhar com que se vê um filme torna-se analítico quando, como a etimologia 

indica, decidimos dissociar certos elementos do filme para nos interessarmos mais 

especialmente por tal momento, tal imagem ou parte da imagem, tal situação” 

(AUMONT, MARIE, 2004, p. 11). É no nível do detalhe e fugindo às percepções 

gerais e abstratas que essa análise vai ser defendida. Para fundamentar suas 

investigações, Aumont e Marie partem dessa visão mais ampla e aguçada da 

cinematográfica como forma de expressão e técnica. Em seu livro, A Análise do 

Filme, eles buscam: 

 
considerar o filme como obra artística autónoma, susceptível de engendrar 
um texto (análise textual) que fundamente os seus significados em 
estruturas narrativas (análise narratológica) e em dados visuais e sonoros 
(análise icónica), produzindo um efeito particular no espectador (análise 
psicanalítica). Essa obra também deve ser encarada na história das 
formas, dos estilos e da sua evolução (AUMONT; MARIE, 2004, p. 10). 

 

Tem-se, aí, uma organização de diferentes linhas de estudo que campeiam o 

fazer cinematográfico. Uma busca por um cerne que parece estar escondido nos 

detalhes, perscrutados por um olhar crítico que não deve ser abandonado. “Todavia, 

a miopia analítica pode transformar-se em cegueira ao diluir o olhar na floresta de 

pormenores” (AUMONT, MARIE, 2004, p. 11) 

Entre a arbitrariedade crítica, com sua subjetividade interpretativa, e o rigor 

analítico, que resvala na busca por um método universal assaz ideal, é preciso 

encontrar o equilíbrio a respeito do qual os autores nos advertem pontuando três 

considerações importantes acerca do trabalho analítico e crítico:  

 
A. Não existe um método universal para analisar filmes. 
B. A análise de um filme é interminável, pois seja qual for o grau de 
precisão e extensão que alcançamos, num filme sempre sobra algo de 
analisável. 
C. É necessário conhecer a história do cinema e a história dos discursos 
que o filme escolhido suscitou para não os repetir; devemos perguntar-nos 
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primeiramente que tipo de leitura desejamos praticar (AUMONT, MARIE, 
2004, p. 39). 

 

Todo filme é uma construção polissêmica e nenhuma análise é capaz de 

esgotar seus sentidos ou assimilar todos os seus elementos. “Em suma, até certo 

ponto não existem senão análises singulares, inteiramente adequadas no seu 

método, extensão e objecto, ao filme particular de que se ocupam.” (AUMONT, 

MARIE, 2004, p. 15). 

Embora a análise deva ser orientada pela obra, em seus diversos contextos, 

e pelo objetivo que se queira alcançar nela, há que se precaver de um estreitamento 

muito redutor do conteúdo. A análise da forma como esse conteúdo é dado é 

fundamental para a compreensão do filme. “Embora a interpretação do conteúdo 

possa ser útil quanto ao contexto cultural, político e social de um filme, não nos 

permite distinguir um filme de um livro ou de uma peça de Teatro.” (AUMONT, 

MARIE, 2004, p. 15). 

Inúmeras são as análises que submetem os filmes às “grelhas” dos mais 

diversos epistemes e campos de conhecimento – especialmente pelo axioma da 

psicologia. Esse parece ser um vício ocasionado pela desconsideração da 

heterogeneidade do material fílmico: o filme é uma arte, uma forma de expressão, 

mas é também um discurso, uma construção textual, podendo ou não ser narrativo; 

ele apresenta imagens em movimento, mas também é composto de vozes (na maior 

parte das vezes), trilhas e efeitos sonoros. Forma um todo com seus códigos e 

registros de diferentes ordens, que podem ou não se complementar, mas sempre 

marcados pela polissemia. 

Por muito tempo, tentou-se aplicar uma análise linguística ao filme. Muitos 

autores excogitavam uma estrutura semântica ao cinema por seu caráter estrutural, 

especialmente quando se trata da montagem, a qual justapõe planos e cenas que, 

na maior parte das vezes, produzem certo sentido por contiguidade (embora não 

seja uma relação necessária, como no caso das palavras) – é, então – nos casos 

em que se verifica essa contiguidade –, similar (não igual) ao código linguístico com 

a primeira e a segunda articulação21. Essa aparência de paridade entre o objeto da 

linguística e os filmes conduziu a muitos erros de análise ao longo dos anos. 

                                                
21   Segundo a teoria semiológica de Ferdinand de Saussure, a segunda articulação diz respeito à 

articulação dos monemas entre si. 
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Deleuze percebera essa incongruência no nível do enquadramento, cujos  

elementos também são, individualmente, imagens e podem ser considerados 

subconjuntos. 
O que leva Jakobson a dizer que são objetos-signos, enquanto para 
Pasolini são “cinememas”. Entretanto, tal terminologia sugere 
aproximações com a linguagem (os cinememas seriam como fonemas e o 
plano como um monema) que não parecem necessárias. Pois se o quadro 
tem um análogo, é mais do lado de um sistema informático do que 
lingüístico. (DELEUZE, 1985, p. 18). 
 

É uma visão semelhante à de Christian Metz, segundo o qual, em A 

Significação no Cinema (1972), não se pode considerar, como unidade da narrativa, 

nada que se assemelhe a fonemas ou monemas, mas sim a frases ou um segmento 

de categoria próximo ao da frase. Também as imagens não devem ser consideradas 

como correspondentes a monemas ou fonemas do código cinematográfico. As 

imagens correspondem mais à forma de um enunciado completo (METZ, 1972). O 

autor enumera 5 razões para tal: 

 
1. As imagens fílmicas são em quantidade infinita, como os enunciados e 
contrariamente às palavras; não são, em si, unidades discretas. 
2. São, em princípio, invenções daquele que fala (no caso, o cineasta), 
como os enunciados e contrariamente às palavras. 
3. Fornecem ao receptor uma quantidade de informação indefinida, como 
os enunciados e contrariamente às palavras. 
4. São unidades atualizadas, como os enunciados e contrariamente às 
palavras, que são unidades meramente virtuais (unidades de léxico). 
5. Só em fraca medida adquirem sua significação por oposição 
paradigmática com as outras imagens que poderiam ter aparecido no 
mesmo momento da cadeia, já que estas últimas são em quantidade 
infinita, ainda aqui elas se diferenciam menos dos enunciados do que das 
palavras, já que as palavras estão sempre mais ou menos envolvidas em 
redes paradigmáticas de significações. (METZ, 1972, p. 39). 

 

As palavras já estão todas definidas no nosso arcabouço lexical, nosso 

vocabulário. Elas são como tijolos que, uma vez posicionadas de uma ou de outra 

forma, em junção a uma ou outra palavra, de forma paradigmática, produzem 

sentidos variados, mas que estão dentro do seu alcance semântico, aprisionados 

em sintagmas cristalizados pela cultura, pelo uso – a língua em movimento. 

Já as imagens, não há, nestas, definições de semas, podendo elas representar 

uma infinidade de coisas pela impossibilidade de se convencionar sentidos 

imutáveis. Cada realizador pode alterar completamente o uso semântico de cada 

imagem. E, embora houvesse, no passado, o esforço de alguns para a realização 

de uma “linguagem cinematográfica” – Paolo Pasollini chega a aproximar as 
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camadas de um plano (1º plano, 2º plano, 3º plano...) da ideia de um correspondente 

ao fonema: o cinêma, ou cinemêma –, esta não se efetiva pela natureza infinita, 

polissêmica e analógica da imagem. 

As imagens não podem, sequer, ser traduzidas plenamente em palavras, em 

descrições escritas. São várias as restrições para a sua transposição para a 

linguagem verbal.  

 
Primeiro, a linearidade da linguagem verbal trai invariavelmente a 
simultaneidade dos gestos e palavras (é o que às vezes leva a apresentar 
esse género de descrições em quadros, onde as colunas permitem separar 
com clareza os diversos elementos). Depois, e mais importante, esse 
fragmento descritivo já detalhado, e de leitura razoavelmente árida, nem 
por sombras esgota o assunto! Mesmo independentemente das 
dificuldades de uma descrição verbal do espaço (não temos a certeza de 
ter explicado bem a topografia dos lugares, nem a natureza exacta das 
deslocações), esquecemo-nos de muitos pormenores, acerca dos 
cenários, das cores, dos gestos, das mímicas, das atitudes das 
personagens – para não falar dos apontamentos sonoros que nada dizem 
nem do tom de voz dos actores, nem do seu timbre, nem dos efeitos 
produzidos por uma pós-sincronização muito seletiva, que tende a realçar 
todos os ruídos. (AUMONT; MARIE, 2004, p. 65-66). 

 

Aumont e Marie (2004) ligam essa dificuldade de descrição da imagem fílmica 

a dois fatores: O primeiro diz respeito ao fato de, na maior parte das vezes, a 

imagem fílmica ser inseparável da noção de campo; funcionando como fragmento 

de um universo diegético22 que a abarca e a excede. Segundo, e correlativamente, 

a descrição, como qualquer transcodificação, é seletiva. Soma-se a essa 

arbitrariedade, o fato de a imagem possuir vários níveis de significação, e ao menos 

dois sempre serem presentes – o nível dos elementos informativos e o nível dos 

elementos simbólicos (que por vezes se misturam). 

 
Ao descrever uma imagem, a primeira tarefa do analista é identificar 
corretamente os elementos representados, reconhecê-los, nomeá-los. 
Esse nível do sentido literal, da “denotação”, parece evidente, mas na 
verdade os “semas” visuais têm limites culturais bem precisos: pensamos 
simplesmente no apartamento onde decorre o plano 33 de Muriel, e nas 
dificuldades que teria, sem dúvida, um filmólogo japonês ou bambara para 
compreender a estrutura e a funcionalidade daquele espaço (veja-se, pelo 
contrário, a dificuldade que muitas vezes experimentamos para entender a 
estrutura da casa nos filmes de Ozu). Quanto ao nível “simbólico”, é ainda 
mais clara e francamente convencional, e a sua leitura correta, mesmo no 
estágio da simples descrição, exige uma familiaridade real com o vestuário, 

                                                
22   “um mundo fictício que tem leis próprias mais ou menos parecidas com as leis do mundo natural, 

ou, pelo menos, com a concepção variável que dele se tem”. (AUMONT, 1993, p.248). É a 
realidade ficcional, que guarda certa coerência com sua estrutura narrativa de forma a manter a 
verossimilhança. 
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o pano de fundo histórico, os simbolismos do universo diegético que o filme 
descreve. (AUMONT; MARIE, 2004, p. 67). 

 

A essa percepção, que perscruta ao nível dos detalhes, direciona-se a crítica 

aqui apresentada: há uma redução de um outro grau de realidade da imagem. Aqui, 

é importante relembrar a visão bergsoniana a respeito das oscilações e palpitações 

dos acontecimentos, registrados nos planos, da sua unidade espaço-temporal que 

não pode ser fracionada em descrições formais sem alterar a natureza do todo. A 

análise, que sempre assim procede, comete o mesmo desvio de realidade acusado 

por Bergson (cujo contraponto a essa forma de apreensão está na intuição direta 

como maneira legítima de assimilação da realidade). 

Ante à necessidade de organizar o conteúdo com o qual se depara para 

produzir conhecimento acerca do seu objeto de interesse (o filme), a análise fílmica 

prossegue em um processo de suspensão do tempo. Fratura da unidade espaço 

temporal do filme. “O que no filme surge ao primeiro contato como mais resistente 

à análise é o tempo: o fato de o filme passar no projetor cujo fluxo, imparável, da 

projeção não controlamos, ao contrário do que acontece com um livro que 

folheamos” (AUMONT, MARIE, 2004, p. 33). Ela fraciona em fotogramas, 

descrições textuais e esquemas de decupagem o contínuo fílmico, que perde todo 

o peso ontológico da imagem em movimento – descrito por Metz em A Significação 

no Cinema. 

Como explica o autor francês supracitado, há duas características que tornam 

essencial a movimentação das imagens no cinema: o movimento dos quadros no 

rolo fílmico, o qual é, do ponto de vista fenomenológico, o mesmo movimento que 

outrora fora registrado pela câmera – uma vez que o movimento não é decalcado 

no espaço (como já postulava Bergson), não é tátil e sim visual. Sua reprodução é 

idêntica ao movimento original. “Como o movimento nunca é material, mas sempre 

visual, reproduzir-lhe a visão é reproduzir-lhe a realidade; [...] no cinema, a 

impressão de realidade é também a realidade da impressão, a presença real do 

movimento”, (METZ, 1972, p. 22) – Bazin, Metz e Bergson vêem no movimento e 

na duração o que o cinema tem de mais real. A segunda propriedade da imagem 

em movimento que lhe confere realidade é o volume – a variação dos seus 

contornos e formas no movimento dá-lhe a impressão de volume, como sinalizou 

Metz. “O ‘Segredo’ do cinema é também isto: injetar na irrealidade da imagem a 
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realidade do movimento e, assim, atualizar o imaginário a um grau nunca dantes 

alcançado” (METZ, 1972, p. 28). 

A essas características intransponíveis do plano para a descrição escrita, 

acrescenta-se o que fica interdito ou em suspenso no extra-quadro e no extra-

campo – continuidades da cena que na maior parte das vezes são exploradas 

conscientemente, mas não podem oferecer a certeza de significações ou 

continuidades reais, mantendo o caráter ambíguo do quadro. Gilles Deleuze, 

inspirado pelo tempo-espaço contínuo de Bergson, coloca a questão da seguinte 

forma: 

 
E há sempre, simultaneamente, dois aspectos do extracampo: a relação 
atualizável com outros conjuntos, a relação virtual com o todo. Mas num 
caso a segunda relação, a mais misteriosa, será atingida indiretamente, no 
infinito, por intermédio e extensão da primeira, na sucessão das imagens; 
no outro caso ela será atingida mais diretamente, na própria imagem, 
através da limitação e neutralização da primeira. (DELEUZE, 1985, p. 25). 

 

Há dois bons exemplos desses aspectos do quadro. Com relação ao aspecto 

de um sistema mais fechado, Janela Indiscreta (1954), de Alfred Hitchcock, é um 

exemplo perfeito. Seus planos sem movimento, sem sugestões de continuidade do 

restante do mundo, para além da vizinhança e do quadro, operam esse fechamento. 

É uma escolha acertada, visto que se trata de um filme de suspense investigativo e 

o espectador está sempre posicionado no ponto de vista de um personagem que 

não pode se deslocar, não tem domínio sobre o espaço, e se encontra na posição 

de um voyeur urbano. E com relação ao outro aspecto do plano, da abertura 

espacial e sugestão de continuidade, um exemplo mais atual nos serve bem: 

Atonement (2007), de Joe Wright, opera brilhantes planos-sequência, quase 

intermináveis, que não se cansam de acrescentar elementos e subconjuntos ao 

conjunto do plano e multiplicar esse cosmos do filme – embora, aí, fica-se inebriado 

com a profundidade plácida do plano e se afasta de uma consciência do filme como 

um todo ou das relações significantes traçadas por este. 

 
Num caso, o extracampo designa o que existe alhures, ao lado ou em volta; 
noutro caso, atesta uma presença mais inquietante, da qual nem se pode 
mais dizer que existe mas antes que "insiste" ou "subsiste", um Alhures 
mais radical, fora do espaço e do tempo homogêneos. Sem dúvida, esses 
dois aspectos do extracampo se misturam constantemente. Mas quando 
consideramos uma imagem enquadrada como um sistema fechado, 
podemos dizer que um aspecto se sobrepõe ao outro segundo a natureza 
do "fio". Quanto mais grosso for o fio que liga o conjunto visto a outros 
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conjuntos não vistos, melhor o extracampo cumpre sua primeira função, 
que é de acrescentar espaço ao espaço. Mas, quando o fio é muito tênue, 
ele não se contenta em reforçar o fechamento do quadro, ou em eliminar 
a relação com o exterior. Ele não garante, evidentemente, uma isolação 
completa do sistema relativamente fechado, o que seria impossível. Mas 
quanto mais tênue for, mais a duração desce no sistema como uma 
aranha, melhor o extracampo realiza sua outra função, que é a de introduzir 
o transespacial e o espiritual no sistema que nunca é perfeitamente 
fechado. Dreyer havia feito disto um método ascético: quanto mais a 
imagem é espacialmente fechada, reduzida até a duas dimensões, mais 
ela está apta a se abrir para uma quarta dimensão, que é o tempo, e para 
uma quinta, que é o, Espírito [...]. (DELEUZE, 1985, p. 29) 
 

O extracampo e o extraquadro promovem, então, com relação ao conjunto do 

plano e ao todo do filme, forças centrípetas ou centrífugas, que nos arrastam para 

o tempo ou para o espaço, para a realidade diegética ou para a realidade do espírito, 

do ser-aí que se recupera no fechamento do horizonte do ente23. 

Frente às dificuldades aí impostas, muitos analistas, cônscios dessa 

desarticulação da realidade provocada pelo trabalho descritivo, se entregam à 

utopia da análise exaustiva, que se estende desnecessariamente na tentativa dos 

autores de acomatar todas as lacunas deixadas pela redução do acontecimento a 

uma percepção estática e fracionada. É preciso aceitar que a análise é um trabalho 

de retomada e reconstrução de um filme, uma memória do original, mas não este 

em si, no aqui e agora, se reproduzindo diante de nós.  

 
Num certo sentido, quase se pode dizer que entre o objeto da análise do 
filme e o objeto-filme percebido imediatamente pelo espectador na sala de 
cinema só existam relações bastante longínquas. É que, seja qual for a 
abordagem escolhida, o objectivo da análise é elaborar uma espécie de 
“modelo” do filme (no sentido cibernético, e não no normativo, como é 
evidente), e que por consequência, tal como qualquer objecto de pesquisa, 
o objecto da análise do filme exige ser construído. Alguns teóricos 
chegaram mesmo a fazer uma distinção radical entre o filme, unidade do 
espectador e o filme, unidade analítica. (AUMONT; MARIE, 2004, p. 44). 

 

Há, portanto, um outro “filme”, um outro objeto diante de nós na análise. A 

qual, inclusive, vai decompor e separar do original apenas os elementos que lhe 

cabe em seu objetivo crítico, e rearticulá-los em relações existentes no filme, as 

quais agora ela isola e ressalta, perdendo, desta forma, o absoluto fílmico. 

Quanto ao objeto do registro do filme, a esse, fundamentalmente, há apenas 

um acréscimo de distância em relação à enunciação. A câmera já irrealiza essa 

                                                
23   Aqui, explora-se uma compreensão ontológica heideggeriana que será melhor explanada no 

capítulo 4. 
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matéria no instante mesmo que a registra, e cabe à análise apenas versar sobre 

essa relação que, em si, já produz essa distância. 

É possível ver aqui o que fora preconizado por Metz (1972): toda forma de 

narração irrealiza “a coisa-narrada”. “O acontecimento narrado sempre foi 

irrealizado antes, no momento mesmo em que foi percebido como narrado” (METZ, 

1972, p. 35). E isso se aplica também às histórias verdadeiras: 

 

[...] narrações da História (o assassinato de Marat), narrações da vida 
cotidiana (conto a um amigo o que fiz na véspera), autonarrações (minhas 
lembranças, no momento em que as evoco), narrações que constituem as 
“atualidades do cinema, do rádio, da imprensa etc. [...] o leitor do livro de 
História sabe que Marat não está sendo assassinado na sua frente, o 
amigo a quem conto minha vida entende que no momento em que a conto, 
já não a vivo mais [...]; o espectador das atualidades televisionadas não se 
considera testemunha direta do acontecimento que as imagens estão 
transmitindo. 
A realidade pressupõe a presença, a qual é uma posição privilegiada em 
relação a dois parâmetros, o espaço e o tempo; só é plenamente real no 
hic et nunc. Ora, a narração provoca sempre a defecção do nunc 
(narrações da vida cotidiana), ou do hic (reportagem ao vivo pela televisão) 
e, mais frequentemente, dos dois ao mesmo tempo (atualidades 
cinematográficas, narrações históricas etc.)” (METZ, 1972, p. 35-36). 

 

Um exemplo dado por Metz encontra certa compatibilidade com os fatos 

representados no filme analisado: as manifestações de 68 em Paris dominavam as 

ruas e as rádios, mas as reportagens radiofônicas, mesmo quando o manifestante 

ouvinte era quem falava, continuavam uma narração que se irrealizava no momento 

mesmo em que se deslocava do espaço da ação para o espaço de transmissão 

“pois no momento preciso em que estavam escutando, não se manifestavam (ou 

pelo menos não era o ouvinte, neles, que se manifestava) e a passeata narrada que 

estavam ouvindo não se confundia com a passeata da qual participavam” (MTEZ, 

1972, p. 36). Ainda que a segunda passeata não fosse uma irrealização da primeira 

por esse motivo específico, seria “devido à intervenção de um comentarista 

claramente ausente da primeira bem como a defasagem espacio-temporal [...]” 

(MTEZ, 1972, p. 37). 

Aqui, Metz cita Sartre (que, inclusive, figura no filme como símbolo de uma 

outra espécie de defecção temporal), para o qual o real nunca conta histórias; a 

lembrança é já uma narração e, por esse motivo, é totalmente imaginária. Um 

acontecimento precisa, de algum modo, se encerrar para que sua narração comece. 

“Acrescentamos que, no caso das narrações estreitamente simultâneas feitas pela 
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televisão ao vivo, a defasagem espacial – isto é, a própria existência da imagem – 

é suficiente para substituir a defasagem temporal [...]” (METZ, 1972, p. 37). 

 
Um início, um final: quer dizer que a narração é uma sequência temporal. 
Sequência duas vezes temporal, devemos acrescentar logo: há o tempo 
do narrado e o da narração (tempo do significado e tempo do significante). 
Esta dualidade não é apenas o que torna possível todas as distorções 
temporais verificadas frequentemente nas narrações (três anos da vida do 
protagonista em duas frases de um romance, ou em alguns planos de uma 
montagem “frequentativa” no cinema etc.) mais essencialmente, ela nos 
leva a constatar que uma das funções da narração é transpor um tempo 
para outro tempo e é isso que diferencia a narração da descrição (que 
transpõe um espaço para um tempo), bem como da imagem (que transpõe 
um espaço para outro espaço). (METZ, 1972, p. 31). 

 

De forma relativa e assumidamente simplificada (uma vez que, no cinema, o 

espaço está sempre presente), Metz (1972) demonstra essas três transposições na 

narrativa fílmica: o “plano” isolado e imóvel de uma extensão desértica é uma 

imagem (significado-espaço à significante-espaço); vários “planos” parciais e 

sucessivos desta extensão desértica constituem uma descrição (significado-espaço 

à significante-tempo); vários “planos” sucessivos de uma caravana andando nesta 

extensão desértica formam uma narração (significado-tempo à significante- tempo). 

Para o autor, a narração é “um sistema de transformações temporais” fechado, 

transpõe uma sequência mais ou menos cronológica de acontecimentos para uma 

sequência de “significantes que o usuário leva um certo tempo para percorrer: 

tempo da leitura, para a narração literária; tempo da projeção, para a narração 

cinematográfica, etc.” (METZ, 1927, p. 32). 

Segundo esse mesmo princípio, a tradução do filme para a análise parece ser 

da ordem da descrição. Ora, a análise fílmica, é, na maior parte dos casos, um texto 

descritivo que condensa os elementos do filme para uma observação em 

profundidade, ancorada por imagens de fotogramas, também estáticos, que 

segundo Metz, se comportam desta forma:  

 
No caso da imagem, pelo contrário, o representado é em princípio um 
punctum temporalis que foi imobilizado; o consumo pelo usuário é, por sua 
vez, tido como instantâneo; e mesmo se se prolongar, ele não consiste em 
percorrer os elementos significantes numa ordem de sucessão única e 
imposta. (METZ, 1972, p. 32). 

 

No interior da narrativa, pode haver momento descritivo, que se mostraria, 

ainda, através de uma sucessão de elementos significantes, mas, cujos significados 
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correspondentes apenas tivessem uma coexistência espacial e não apresentassem 

consecução, causa ou qualquer outra relação temporal entre si. Em alguns 

momentos, é o que se vê em No Intenso Agora (2017). Como se a própria obra se 

tratasse de uma análise descritiva sobre outros filmes, de outras pessoas. 

Partindo da concepção bergsoniana e mantendo certa correspondência com a 

estética baziniana, Gilles Deleuze (1985) nos mostra como essa elasticidade 

imaginária e arbitrária do tempo e do espaço produz um fechamento de sistema24 

no enquadramento da câmera. Assim como, para Metz (1972), a narrativa é um 

sistema fechado25, para Deleuze (1985), o enquadramento (o plano) é um sistema 

fechado: 

 
Chamamos enquadramento a determinação de um sistema fechado, 
relativamente fechado, que compreende tudo o que está presente na 
imagem, cenários, personagens, acessórios. O quadro constitui, portanto, 
um conjunto que tem um grande número de partes, isto é, de elementos 
que entram, eles próprios, em subconjuntos. Podemos operar nele uma 
redução. Evidentemente, as próprias partes são também imagem. 
(DELEUZE, 1985, p. 22). 
 

Assim resume Deleuze os aspectos do quadro: 

 
O enquadramento é a arte de escolher as partes de todos os tipos que 
entram num conjunto. Tal conjunto é um sistema fechado, relativa e 
artificialmente fechado. O sistema fechado determinado pelo quadro pode 
ser considerado em relação aos dados que ele comunica aos 
espectadores: ele é informático, e saturado ou rarefeito. Considerado em 
si mesmo e como limitação, é geométrico ou físico-dinâmico. Considerado 
na natureza de suas partes, ainda é geométrico ou, então, físico e 
dinâmico. É um sistema ótico, quando o consideramos em relação ao 
ponto de vista, ao ângulo de enquadramento: então ele é pragmaticamente 
justificado, ou exige uma justificação mais elevada. Enfim, determina um 
extracampo, seja sob a forma de um conjunto mais vasto que o prolonga, 
seja sob a forma de um todo que o integra. (DELEUZE, 1985, p. 31). 

 

Segundo Deleuze, como no sistema narrativo preconizado por Metz, aqui 

também existe uma defasagem da realidade espaço-temporal provocada pelo 

registro, porém, a causa aqui é a planificação da imagem no quadro, que promove 

a “desterritorialização”26. 

                                                
24  Provavelmente inspirado na teoria dos sistemas de Niklas Luhmann. 
 
25  Essa visão de Metz é descrita no capítulo seguinte deste trabalho. 
 
26   “A razão última disso é que a tela, enquanto quadro dos quadros, confere uma medida comum 

aquilo que não a tem, plano distante de paisagem e primeiro plano de rosto, sistema astronômico e 
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Assim como Metz e Deleuze, David Bordwell também entende no filme um 

sistema fechado composto de subsistemas. Em seus estudos, David entende a 

construção fílmica de forma semelhante à separação de uma camada diegética e 

outra anti-diegética (narração) feita por Metz, acrescentando uma terceira camada 

de representação, o syuzhet (trama) oriundo dos estudos narrativos do formalismo 

russo. 

 
Fábula: termo do formalismo russo par os eventos narrativos em sequência 
cronológica causal (por vezes traduzido como “história”). Termo que 
envolve um constructo do espectador 
Syuzhet: termo do formalismo russo que designa a apresentação sistêmica 
dos eventos da fábula no texto (por vezes traduzido como “trama”) 
Narração: processo de informar o receptor para que este construa a fábula 
a partir de padrões do syuzhet e do estilo cinematográfico. (BORDWELL, 
2005, p.278). 
 

O syuzhet representa a ordem, frequência e duração dos eventos da fábula e 

o faz de forma a ressaltar as relações causais presentes na fábula. O syuzhet 

rearranja o tempo mecânico e linear da fábula em eventos que, nas narrativas 

clássicas, caminham para o clímax – em função do qual o tempo da trama se 

desenrola e marca o ritmo dos acontecimentos. “Que o clímax de um filme clássico 

seja frequentemente um prazo final demonstra a força da estrutura em definir a 

duração dramática como o tempo que se gasta para alcançar ou deixar de alcançar 

um objetivo” (BORDWELL, 2005, p. 280). 

 
De modo geral, a narração clássica revela sua discriminação colocando- 
se como uma inteligência editorial que seleciona alguns fragmentos 
temporais para um tratamento em grande escala (as cenas), promove o 
enxugamento de outros e apresenta os demais de um modo enormemente 
comprimido (as sequências em montagem), eliminando, simplesmente, os 
eventos sem consequência. Quando a duração da fábula é expandida, isso 
é feito por meio da montagem paralela. (BORDWELL, 2005, p. 287). 
 

A análise dessas três camadas intercambiantes e interdependentes do filme 

nos ajuda a compreender a relação da instância narrativa com o fato narrado, e de 

que forma este é escamoteado pela montagem para dar lugar ao verossímil, ao 

argumento retórico ou à expressão dos realizadores. 

Todos os esquemas de análise abordados aqui perpassam o tempo e a sua  

                                                
gota de água, partes que não apresentam um mesmo denominador de distância, de relevo, de luz. 
Em todos esses sentidos, o quadro assegura uma desterritorialização da imagem.” (DELEUZE, 
1985, p.25) 
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relação com diversas estruturas dos filmes. Cabe, agora, observar como essas 

relações podem ser traçadas em No Intenso Agora (2017). 

 

5 ANÁLISE FÍLMICA DE NO INTENSO AGORA 

 

Para fins didáticos e pela necessidade de empreender o expediente da análise 

para, só então, nela corrigir seus desvios cognoscentes na apreensão de seu objeto, 

este capítulo segue os preceitos da análise fílmica estatuídos pelos teóricos do 

assunto, trabalhados no primeiro e segundo capítulos. Não sem, nesse exame, 

sopesar suas defasagens destas visões com relação ao objeto em questão e buscar 

alternativas de análise coerentes com o problema apresentado, além de ladear 

sempre esse trabalho crítico pela memória patente e refocilada do todo da obra 

analisada. Como ponto de partida o trabalho adota os seguintes instrumentos de 

análise: 
a) Instrumentos descritivos, destinados a atenuar a dificuldade, a que 
já aludimos, de apreensão e memorização do filme. Num filme tudo é 
potencialmente descritível, e em consequência esses instrumentos variam 
muito. Tendo em conta o predomínio do filme narrativo, muitos desses 
instrumentos pretendem descrever as maiores (ou menores) unidades 
narrativas; mas costuma ser interessante descrever determinadas 
características da imagem, ou da banda sonora; 
b) instrumentos citacionais, que desempenham um pouco a mesma 
função que os anteriores (realizar um estado intermediário entre o filme 
projectado e o seu exame analítico minucioso), mas conservando-se mais 
próximos da “letra” do filme; 
c) por fim, instrumentos documentais, que se distinguem dos 
precedentes por não descrever ou citar o próprio filme, mas juntar ao seu 
tema informações provenientes de fontes exteriores a ele. (AUMONT, 
MARIE, 2004, p. 45-46). 

 
Seguindo essa diretriz, a presente análise começa com uma descrição mais 

detida do conteúdo do filme, com citações imagéticas e textuais de frases, diálogos 

e planos que venham a colaborar para o entendimento do filme, ou para a 

elaboração de um objeto que seja passível de análises mais profundas, com o uso 

de instrumentos documentais e pelo trabalho crítico. E meio ao trabalho crítico, 

busca-se perfazer uma interpretação de cunho ontológico que dê a ver o que, para 

além do rigor analítico, o filme ressoa a respeito desse modo de ser atribulado do 

homem em meio à temporalidade que engendra em sua própria lida com o mundo 

e consigo mesmo. 
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5.1 Descrição 

 

O filme começa com uma cena colorida, em película e a uma baixa taxa de 

quadros por segundo, revelando uma paisagem bucólica, um carro de época 

estacionado, um outro a passar atrás (sugerindo que se trata da paisagem lindeira 

de uma estrada) e, ao movimentar, uma mulher de branco que parece esperar a 

câmera chegar. A segunda cena, em preto e branco e também em película, e com 

uma baixa taxa de frames por segundo, é de uma família na Tchecoslováquia. A 

única relação que parece haver entre essas duas cenas é o tempo, conotado pelas 

gravações em película, pelos objetos (carros, na primeira cena, máquina de chopp 

rudimentar e as garrafas antigas de vidro, na segunda cena) e pelos trajes (Figura 

3).  
Figura 3: Comemoração de um casamento na Tchecoslováquia. 

 
Fonte: No Intenso Agora, João Moreira Salles, 2017. 
 

Essa impressão temporal, ao menos a respeito da segunda cena, vem a ser 

confirmada pela voz narrativa, que é do diretor – ele explica que se trata de um filme 

amador da Tchecoslováquia de 1968. O que essa voz nos diz é o que se pode saber 

(ou acreditar) a respeito do que vemos. Logo após essa primeira explicação, o 

diretor deixa claro que não conhece essas pessoas, e o que sabe sobre elas é o 

que as imagens mostram. Com essa afirmação, o diretor se coloca no mesmo 
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patamar do espectador, o que lhe dá mais credibilidade (qualidade importante na 

maior parte dos filmes documentários, cujo principal objetivo é retórico), embora 

essa credibilidade possa ser colocada em cheque, uma vez que, ao menos uma 

informação ele mantinha previamente: sabia que o filme era amador e fora filmado 

na Tchecoslováquia de 1968 – há, então, uma relação prévia entre as imagens e o 

diretor que não fica clara aqui. 

Para decifrar o outro lado das imagens que o narrador diz não conhecer, ele 

se lança a uma análise sobre seus elementos, exatamente como aqui se faz nesta 

análise. Ele começa por emitir um juízo de valor a respeito da afecção das pessoas, 

“sei que elas estão felizes, e imagino que quem filma também está”. Sua segunda 

asserção é fruto de uma interpretação: ele julga, pelas roupas leves das pessoas 

em um país frio, que seja primavera ou verão. Por fim, não deixando claro o que lhe 

conduziu a uma conclusão final, ele diz que é verão. E assim se estabelece uma 

relação de diálogo com o espectador que parece ser de confiança, mas não é tão 

clara, deixa muito no interdito. 

A montagem nos impõe uma terceira cena, que, afora a significação temporal 

com a textura de película e as baixas taxas de frame por segundo, também não 

estabelece relações claras com nenhuma das cenas anteriores. Se trata de outra 

realidade, bem diferente: uma família no Rio de Janeiro, “por essa mesma época”. 

Fica claro, mais uma vez, que o tempo é um fio condutor da seleção dessas 

imagens. 

É preciso que a análise se atenha a essa terceira cena. O diretor anuncia que   

também não conhece essa família carioca que a câmera acompanha. Isso lhe dá 

credibilidade para realizar uma profunda crítica social ao que se segue do meio para 

o final dessa sequência: “a câmera pensa que está registrando apenas os primeiros 

passos da criança. Sem querer, mostra também as relações de classe no país. 

Quando a menina avança, a babá recua. Ela não faz parte do quadro familiar. E, 

muito provavelmente, sem que ninguém peça, vai ocupar o fundo da cena”. Essa 

percepção parece fazer o espectador recobrar a consciência a respeito de um fato 

que não notaria com facilidade se estivesse lá, inseridos naquele cotidiano, mas 

agora nota, justamente porque o quadro “desterritorializa” – como diz Deleuze –, 

planifica, e nos convida a perceber e colocar em relação o primeiro, o segundo, o 

terceiro e, às vezes um quarto e um quinto plano. É uma realidade in vitro, e a 
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câmera é como esse microscópio que observa a realidade planificando a imagem, 

e aqui, é o que faz o próprio narrador. 

Concluindo essa avaliação da terceira cena, a voz narrativa ganha o peso de 

uma inteligência analítica crítica ao afirmar que “nem sempre a gente sabe o que tá 

filmando”. A trilha que começa na cena seguinte (a qual é colorida) ajuda a dar a 

essa afirmação o sentido de um ponto final após uma introdução. 

Diferentemente das outras imagens, as que se seguem aqui não são feitas por 

pessoas desconhecidas do narrador. Elas foram feitas por sua mãe em uma viagem 

à China. Na maior parte do tempo, se trata de planos contemplativos, a respeito dos 

quais o narrador diz que não foram feitos para a história, são sobras de um tempo 

na vida. É o registro de uma viagem organizada por uma revista francesa de arte a 

diletantes socialmente privilegiados. 

Em contraste, segue-se um filme de 1967 sobre a greve nos estaleiros de 

Saint-Nazaire. São planos de grevistas marchando tranquilamente, seguidas de um 

discurso de um de seus expoentes. Na sequência, vê-se uma cena de 

pronunciamento do General de Gaulle, na França. Trata-se de uma resposta deste 

aos movimentos populares reagentes ao seu governo, na Primavera de 68, que se 

asseveravam no país. Em resposta a esse otimismo de de Gaulle, O diretor ironiza 

– “É mesmo difícil prever o futuro”. Declaração que ganha um segundo sentido: na 

narrativa, essa cena volta quase ao final do filme, dando a idéia de um ciclo 

inesperado com o desaguar repentino dos movimentos grevistas – “É mesmo difícil 

prever o futuro”. 

Segue-se a essa última cena, uma sequência que começa com um fotograma 

congelado para uma análise mais detida do narrador, segundo o qual, o filme assim 

começa, “a seco”, e não perde tempo com os créditos porque os realizadores – um 

coletivo de professores e estudantes de cinema – tinham pressa. Essa pressa é 

simbólica, assim como as imagens – “a rua, a ruptura com as organizações políticas 

tradicionais, o canto coletivo”. 

O narrador avalia alguns pixos e cartazes feitos pelos manifestantes de 68. A 

princípio, quatro deles são lidos pelo narrador – “Sorria”, “Só mesmo a revolução é 

capaz de nos livrar do peso morto da tradição”, “a felicidade é uma ideia nova” e 

“queremos viver”. São frases sintomáticas de uma relação entre o tempo – expresso 

ou percebido na dicotomia mudança-tradição – e a afecção – o prazer da mudança, 
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do que não dura e dissipa o tédio – que surge dessa relação dicotômica entre 

passado e presente, em meio a uma geração que parece estar “fora de casa”. 

Uma outra imagem icônica marca essa sequência: é a cena de Daniel Cohn-

Bendit com o dedo em riste, desafiando um professor, a “autoridade no alto” de um 

palanque (Figura 4). Para analisá-la, o montador escolheu retomá-la só após sua 

sequência original, do filme do qual a haviam extraído, terminar, inserindo um 

intervalo em black entre a sequência e o plano repetido fora da sequência, 

ressaltando seu teor de análise fílmica e dando à imagem maior importância 

simbólica. O jovem citado era considerado líder dos principais movimentos da 

semana de 68 em Paris, e para um movimento que reivindicava a liberdade de 

lideranças políticas, a imagem de Cohn-Bendit era uma certa miopia, ironizada pelo 

narrador – “a ideia de um movimento sem líderes era bonita”. 
Figura 4: Cohn-Bendit discutindo com um professor na Sorbonne. 

 
Fonte: No Intenso Agora, João Moreira Salles, 2017. 
 

Em certo momento, a escolha narrativa para representar um discurso que o 

diretor diz ser de Cohn-Bendit é a ausência da imagem, apenas ouve-se sua voz no 

alto-falante por sobre o burburinho do movimento. Há uma indicação em lettering 

de que são 3 horas, ouve-se alguns outros falantes, que narram os acontecimentos 

no rádio e, ao se indicar que são 5 horas, ouve-se Cohn-Bendit agora na rádio. 
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Durante todo esse trecho, a tela permanece escura. O espectador está, aqui, na 

mesma posição de quem ouve sobre a manifestação no rádio. 

As imagens voltam quando a instância narrativa passa a narrar a figura de 

Cohn-Bendit na TV. Do alto-falante, passando pelo rádio, até a TV, a performance 

da figura de Cohn-Bendit parece ser acompanhada pela performance da 

representação, que parte do som pouco claro do alto falante para a imagem e a 

captação profissional de som da TV, espaço em que Cohn-Bendit tem seu melhor 

desempenho segundo a instância narrativa – “aos 11 minutos, Cohn-Bendit já havia 

dominado a cena”. Contrariamente, é o inverso do que acontece com de Gaulle, 

que na TV, com sua aparência decadente, perde a força, e por isso vai ao rádio 

para recuperá-la, depois de uma abstinência de sua imagem por 24 horas.  

O narrador cita os escritos de Cohn-Bendit a respeito desse “espetáculo” na 

TV. Ao fim dessa cena televisiva, o montador insere uma imagem do rosto de Cohn-

Bendit que, em dado momento, se clareia com um flash (que pode ter sido simulado) 

e se congela. O som que havia ao fundo, da entrevista na TV, também some e dá 

lugar ao silêncio. Nesse momento, que parece ser congelado para dar o tom de 

conclusão na sequência e, talvez, para marcar o caráter estático e sempiterno de 

uma escrita (como as epígrafes e os epitáfios), o diretor reproduz uma frase de 

efeito escrita pelo jovem, acrescentando a ela uma sugestão de continuidade: “ele 

escreveu – “ter uma identidade anti-autoritária significa introduzir o prazer na vida 

cotidiana”, podia ter acrescentado, e também a alegria, e também a felicidade”. 

Aqui, revela, uma vez mais, a presença humana, arbitrária, vulnerável e opinativa 

do narrador. 

Em seguida, a montagem se detém numa foto clássica de Cohn-Bendit por um 

bom tempo, e o que flui é apenas o áudio da voz narrativa, que se encerra, mais 

uma vez, em tom de conclusão (nas pausas, tanto antes da última frase, quanto no 

meio de sua enunciação – entre “tristeza” e “de Berlin Oriental” – que dão mais 

relevância ao dito e o torna mais grave).  

Após essa pontuação clara, coroada por um fade to black27, reinicia-se a trilha 

melancólica e lenta, que é acompanhada de uma imagem em tempo normal que vai 

sendo desacelerada até restar estática (preto e branco e em película) de uma 

manifestação em que se destaca uma jovem – a única que não está de costas – 

                                                
27  Expressão em inglês para uma passagem da cena para a tela escura, na maior parte das vezes, 

como um desvanecimento. 
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correndo feliz em direção à câmera (Figura 5), como se o conflito com a polícia fosse 

um momento de felicidade. Ao fim desse plano, o montador congela o último frame 

para lhe alargar a espessura da duração e lhe eternizar, percepção que se 

harmoniza com a frase citada pela voz narrativa nesse instante – “cada segundo 

ganhou a espessura da eternidade”. Aqui, a conexão entre a mãe do diretor e os 

demais personagens cujas histórias desfilam pela tela: “torço para que minha mãe 

tenha experimentado um pouco disso”. Essa enunciação é seguida de uma outra, 

“acho que na China ela chegou perto”, e de imagens da China, com uma moldura 

muito semelhante à da foto clássica de Conh-Bendit, que também fora enquadrada 

da mesma forma. 
Figura 5: jovem manifestante sorrindo em manifesto. 

 
Fonte: No Intenso Agora, João Moreira Salles, 2017. 
 

Voltando às cenas contemplativas da China, há duas citações do diretor que 

ganham o peso de um resumo das experiências retratadas. Primeiro, cita o que 

escrevera o escritor Alberto Moravia, que teria ido à China poucos meses depois de 

sua mãe “Nos apercebemos que não entramos num novo país, mas num novo 

estado de coisas. A revolução cultural chinesa tem a realidade de algo concreto e, 

mesmo antes de se apresentar ao espírito, ela se oferece e se impõe aos sentidos” 

(Figura 6). 

 



65 

Figura 6: alunas e professora chinesas dançando para os turistas. 

 
Fonte: No Intenso Agora, João Moreira Salles, 2017. 

 

Segundo o narrador, “Moravia disse que a pobreza foi o que mais lhe chamou 

a atenção na China. Pobreza que qualificou não como miséria, mas como ausência 

de riquezas. E observou: “todos são pobres e têm o que lhes basta para viver, o que 

é a condição necessária do homem. A pobreza mostra uma face decente, orgulhosa 

e implacável”. 

A segunda citação de Salles é de sua mãe: “Ela escreveu: “o que é, 

sobremodo, impressionante é a devoção com que o deus vivo, Mao Tsetung, é 

carregado pela multidão ociosa em intermináveis paradas. Um toque de misticismo 

que só se percebe em certas cidades da Espanha, durante a semana da paixão do 

Cristo”. 

Aqui, a citação textual feita pelo narrador ganha mais valor que a descrição 

das imagens, uma vez que se repetem os mesmos assuntos imagéticos, 

aparentemente, como uma forma de paralisar sua expressão, que serve apenas de 

pano de fundo para o que diz a voz narrativa. É o contrário do que normalmente se 

vê em filmes narrativos, cuja descrição narrativa (mesmo quando se trata de uma 

citação feita pelo narrador, como por exemplo, uma carta lida enquanto se vê 

imagens do remetente e do destinatário, que narram fatos mais importantes que a 
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própria carta) escorre sob as imagens, apenas lhes servindo de pano de fundo ou 

apoio interpretativo. 

“Do acervo de gestos de 68, esse é o mais marcante: o corpo vergado pra trás, 

o braço em estilingue, a energia represada a um segundo da descarga, o giro de 

atleta olímpico e, quase sempre, o recuo” (Figura 7). A cena aqui descrita parece 

não ter um sentido além do plástico, mas diz muito sobre o contexto retratado: as 

comparações com atletas e a ênfase no movimento do corpo lembram uma 

narração esportiva, a transmissão ao vivo de um evento esportivo, entretenimento 

cotidiano. Essa também parece ser uma imagem ilustrativa de um sentimento 

presente no ato dos revoltosos parisienses: a energia represada a um segundo da 

descarga e, quase sempre, o recuo (Figura 8). 

Diferentemente dos jovens manifestantes, que parecem ir à rua para se 

entreter, vê-se outro movimento, de trabalhadores assalariados, cujas 

reivindicações não dizem respeito às normas e regas morais. 
Figura 7:  manifestante esticando o braço para lançar uma pedra. 

 
Fonte: No Intenso Agora, João Moreira Salles, 2017. 
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Figura 8: manifestante em recuo, após lançar uma pedra. 

 
Fonte: No Intenso Agora, João Moreira Salles, 2017. 

 
Após mostrar um garçom emocionado a reclamar seu espaço entre os 

intelectuais que conduziam o movimento – deflagrando a ausência, no 

direcionamento dos rumos da sociedade, daqueles que só tinham a educação 

básica e, pela rotina laboral, não tinham condições de chegar aos espaços 

privilegiados de discussão da intelectualidade, como a Sorbonne –, a instância 

narrativa reafirma o poder de fala de uma camada social, que antes não tinha fala, 

sobre uma camada que sempre foi a própria voz ativa da sociedade, com uma 

imagem de Jean-Paul Sartre num gesto icônico: com o ouvido virado para os 

supostos locutários, ele aparece com a mão ao redor da orelha para ouvir melhor. 

A voz narrativa assim coroa essa percepção: “o maior intelectual francês do período 

agora escuta”. 

Nessa sequência, a figura de Sartre é rebaixada a algo antigo, que perdeu o 

interesse com o tempo. Com imagens de estudantes dormindo durante a fala do 

filósofo, o narrador assim interpreta esse momento: “Dizem que era tão bom estar 

vivo e alerta naqueles dias que ninguém quis dormir. Que alguém tenha aproveitado 

para recuperar o sono atrasado, enquanto o velho filósofo falava, diz muito sobre o 

valor dos mestres consagrados durante as grandes semanas de maio em Paris.” 
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Até aqui, duas figuras proeminentes da França de 68 foram mostradas em 

linhas narrativas paralelas (intercaladas pela montagem) que vão de encontro uma 

à outra. A figura envelhecida e paralisada (sempre em fotos) de Sartre, que 

representa as autoridades da época, rivaliza com a figura de Daniel Cohn-Bendit, 

cheio de vitalidade, vontade de mudança, e expoente do que era novo e vinha 

substituir o que era velho. Essas duas linhas se encontram na representação de 

uma entrevista a Cohn-Bendit por Sartre (Figura 9) – a revista Le Nouvel 

Observateur (1968) juntou Sartre e Cohn-Bendit, mas em papéis trocados: "era o 

filósofo que perguntava e o estudante que respondia”. A narração começa citando 

Sartre:  

 
NARRADOR 
O que as pessoas não compreendem é como vocês não procuraram 
elaborar um programa. Vocês são acusados de querer quebrar tudo, sem 
saber direito o que pôr no lugar. Cohn-Bendit, 23 anos, que abrira a 
entrevista deixando claro que não tinha interesse em encontrar uma 
fórmula pra fazer a revolução, respondeu: a força do nosso movimento é 
justamente que ele se apoie numa espontaneidade incontrolável. Todo 
programa é paralisante. Nossa única chance é essa desordem que permite 
que todo mundo fale livremente. O importante não é ter um plano para 
reformar o sistema capitalista, o importante é dar corpo a uma experiência 
que que rompe radicalmente com esta sociedade, uma experiência que 
não dura, mas que permite entrever uma alternativa. A gente se dá conta 
de uma coisa e, num piscar de olhos, essa coisa se apaga, mas é o que 
basta pra provar que essa coisa pode existir. (No Intenso Agora, 2017). 
 

Figura 9: entrevista com Sartre e Cohn-Bendit em revista. 

 
Fonte: No Intenso Agora, João Moreira Salles, 2017. 
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Enquanto se vê a população em movimento, o narrador diz que o país está 

parado, imagem e voz mostram a contradição do que política e economicamente se 

entende por “movimento” e “parado” – “em meados de maio, o país estava parado. 

6 milhões de trabalhadores estavam em greve em oposição ao governo e em 

solidariedade aos estudantes. Era uma França sem relógio de ponto, sem rotina, 

sem cota de produção e sem chefe.” 

“Passaram ao lado do Parlamento, protegido por um punhado de policiais, e 

ninguém cogitou em tomá-lo. Passaram ao lado do palácio presidencial e ninguém 

se deu conta. Alguns falaram em falta de ambição”. O movimento não se encaminha 

para um lugar, mas para um estado de coisa, que não está no espaço nem no 

tempo. Não buscavam a perdição, a violência, buscavam a alegria do momento 

ininterrupto, não simplesmente uma cesura político econômica, mas uma cesura 

espaço temporal – “ninguém estava disposto a matar e muito menos a morrer”; 

“queremos viver”. 

Salles representa Cohn-Bendit se evadindo do movimento de 68 como se 

aquele momento já tivesse envelhecido. Esse é um trecho da fala de Cohn-Bendit 

sobre sua viagem, reproduzido no filme: “mas foi também uma fuga, pois eu não 

sabia bem como continuar”.  

Segundo o narrador, sem dinheiro, Cohn-Bendit aceita um acordo com uma 

revista, que propôs que um fotógrafo o acompanhasse em sua viagem à Alemanha 

em troca do carro para viajar. A forma como os realizadores escolheram representar 

Cohn-Bendit sendo explorado pelo fotógrafo da revista é a falta de performance do 

tempo na fotografia (Figura 10), que aqui é ainda mais ressaltada – o fotógrafo se 

movimenta, mas Conh-Bendit não sai do lugar (Figura 11) –, uma forma de 

desnudar a estática das “poses” (semelhante às “poses” que, segundo Deleuze, 

marcavam a visão bergsoniana de uma das nossas formas de percepção da 

realidade) que representam nosso pendor pela reprodução do espetáculo, do 

momento catártico congelado, o instante privilegiado que resume o todo: vários 

planos se seguem, em cada um se vê uma fotografia de um ângulo diferente de 

Cohn-Bendit, na mesma pose congelada para a foto, simulando que anda, com os 

portões de Joanesburgo atrás (Figura 12). “Fui domesticado pela glória [...] meu 

personagem me escapou”, diz Cohn-Bendit. “Isso era a rebeldia sendo apropriada 
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pelo comércio”, critica Salles, de uma distância de 45 anos, e ainda assim, 

pertinente. 
Figura 10: Daniel Cohn-Bendit sendo fotografado em Joanesburgo. 

 
Fonte: No Intenso Agora, João Moreira Salles, 2017. 

 
Figura 11: Daniel Cohn-Bendit sendo fotografado em Joanesburgo. 

 
Fonte: No Intenso Agora, João Moreira Salles, 2017. 
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Figura 12: Daniel Cohn-Bendit sendo fotografado em Joanesburgo. 

 
Fonte: No Intenso Agora, João Moreira Salles, 2017. 

 

Para mostrar duas disposições de espírito diferentes de um mesmo contexto, 

Salles reproduz o comentário de Moravia e de sua mãe a respeito da muralha da 

China. No comentário do escritor, a forma da muralha é identificada com a 

“vitalidade de serpente”, no de sua mãe, a silhueta da muralha se comporta como 

“um rio preguiçoso” – “uma representação mais plácida do que a de Moravia [...] um 

elogio mais da permanência e da lentidão do que da mudança e do bote.” 

“Alguém escreveu que a invenção verbal de 68 deve menos a Marx que ao 

surrealismo” Essa frase do narrador é acompanhada de imagens do filme O direito 

à palavra, que reproduziam um mar de gente pelas ruas em direção às fábricas, 

num “impulso generoso” de solidariedade aos trabalhadores. 

Na sequência, o filme nos mostra o desaguar da pulsão revolucionária na 

mesa de negociações entre o Partido Comunista e o Governo: “venceria o maio das 

burocracias”. Como ponto final, acompanha-se um discurso de De Gaulle, agora a 

cores e visto em ângulo ¾ (Figura 13) – mais realista que o quadro frontal, 

mostrando a naturalidade dos bastidores, a cores. Mais uma vez, o narrador traz, 

no personagem que representa a continuidade social, o simbolismo do que é velho 

– “a França vê seu rosto, velho, cansado” (Figura 14). O efeito foi a reação mais 
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violenta, após a qual, o general só voltaria ao ar pelo rádio. A ausência da imagem 

dá lugar ao discurso. 
Figura 13: Charles de Gaulle, em ângulo de ¾, em discurso de fim de ano na TV.  

 
Fonte: No Intenso Agora, João Moreira Salles, 2017. 

 
Figura 14:  Charles de Gaulle em discurso de fim de ano na TV, em preto e branco. 

 
Fonte: No Intenso Agora, João Moreira Salles, 2017. 
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O discurso é repetido, agora, dando início a uma sequência de imagens 

sortidas de apartamentos, mostrando uma cidade silenciosa, encastelada no interior 

dos lares, onde, ao que parece, todos ouvem o discurso – é uma sequência do 

documentário As duas marseillaises (1968), de Jean-Louis Comolli e André 

Labarthe. Segundo o narrador,  
NARRADOR 
De Gaulle dominava os signos e compreendia a natureza dos signos da 
comunicação. Na véspera, havia desaparecido por mais de 24 horas. O 
país se deu conta do vazio de sua ausência [...] Escolheu a rádio porque 
sabia que, à tarde, pouca gente estaria diante de uma TV, mas também 
para não mostrar o rosto de velho. Agora era sua voz sua força. (No Intenso 
Agora, 2017). 

 

O que se segue é uma representação a cores, diferentemente do 

documentário citado, da marcha de mais de 500 mil pessoas em apoio a De Gaulle. 

Eles andam placidamente, “com roupas mais caras”. Reproduzem a ordem e a 

continuidade.  “Essa tarde e noite, marcam o início da difícil transição para a 

normalidade” diz Salles. 

A sequência posterior volta ao preto e branco. É a  representação da volta à 

fábrica dos operários. Uma operária chora e reclama da falta de mudanças, da 

votação manipulada do sindicato para o consenso. Um estudante surge em seu 

apoio, mas ao ser identificado e acusado de não saber da realidade dos 

trabalhadores na fábrica, perde sua autoridade e já não é procurado pela câmera, 

como denuncia o próprio narrador. 

A derrota dos trabalhadores e estudantes é coroada na montagem pelas 

imagens coloridas do verão. Aí identifica-se a primeira imagem do filme, cuja 

presença dá um tom de encerramento nessa cadeia de eventos – “Um jornalista 

escreveu: se a primavera de 68 na França foi da utopia, o verão será da ordem e 

da direita”. O ciclo das estações conota o ciclo dos eventos, a pulsão jovial pelo 

novo que encontra seu equilíbrio no refluxo da história, na necessidade repungente 

de ordem, de continuidade e estabilidade, imutabilidade. 

Agora, como se retomasse a segunda imagem do início do filme, e assim, um 

segundo ciclo narrativo, a instância narradora reproduz as imagens da 

Tchecoslováquia, desde o começo de sua tomada pelos tanques soviéticos. Através 

de um filme amador, captado do alto de um apartamento em Praga, vê-se de longe 

pequenas manifestações diante dos tanques – nenhum desafio a estes. No começo, 

quem está atrás da câmera “filma com urgência”, como as primeiras filmagens feitas 
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pelo coletivo de professores e estudantes de cinema em Paris, no maio de 68. Ao 

longo dos rolos, uma história é contada: a câmera filma uma fotografia, passando 

da esquerda para a direita pelos líderes soviéticos e se encerra no líder insurgente 

da primavera de Praga, deposto. Em seguida, a câmera vai e vem sobre uma 

inscrição do ano em que acontecera. Filma, também, o país num mapa impresso e, 

por fim, a reprodução, na TV, de uma parada oficial que celebrava a amizade entre 

os povos. 

Na sequência dos rolos, o câmera de Praga se aventura a se aproximar da 

ação, filma de um andar mais próximo e, em seguida, da rua. Mas, como a recuar, 

a câmera volta à distância do apartamento, e filma um relógio de pulso para registrar 

a hora dos acontecimentos. Nessas novas gravações, a câmera parece estar 

escondida, envolvida em panos e outras vedações, pois parte do quadro é perdida 

pelo que está à frente da lente. 

A câmera volta a perscrutar representações do momento. Uma delas é a foto 

de um evento em que o autor das filmagens escolhe fechar a câmera num cartaz 

de São Venceslau que diz “soldado soviético, ouça, queremos o socialismo não a 

ocupação, nem a prisão dos nossos legítimos representantes”. 

O autor dos filmes grava pela televisão a sagração de um novo líder diante de 

uma multidão em praça pública. “Agora, a resistência política possível se resume a 

não sair de casa e filmar o fim da política na televisão”, diz o narrador. O rolo 127 

mostra uma repetição do ato de se erguer e aplaudir de uma plateia ante às novas 

lideranças. Essa repetição parece sugerir o que o narrador chamou de “teatro” – 

movimentos coreografados, ensaiados e repetidos.  

Buscando dar sentido ao momento, o filme reproduz cenas de Estranho 

Outono, de um autor desconhecido que assina V. Rula. Na ficha técnica o intuito do 

filme é definido – “tentativa de capturar o clima de desalento do outono de 68”. Além 

de túmulos e memoriais, o filme reproduz apenas cenas do cotidiano frio e sem 

resistência, imutável. Salles diz: “sem alarde estranhou como a vida se acomoda. 

As crianças precisam ser levadas pro parque, as famílias passeiam, o trabalho 

segue.” 

Ao retratar o funeral público de Jan Palach (um estudante que provocou a 

autoimolação em protesto à invasão soviética), o narrador diz que “as câmeras de 

janeiro, ao contrário das câmeras de agosto, não tremem, nem filmam por trás de 

janelas” (Figura 15). 
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Figura 15:  gravação do alto da janela de um apartamento, na Tchecoslováquia. Parte do quadro é 

coberto 

 
Fonte: No Intenso Agora, João Moreira Salles, 2017. 
 

Quase ao fim do filme, Salles declara sua preferência, entre os filmes que 

representam a época de 68, por Morrer aos 30 (1982), de Romain Goupil e Marin 

Karmitz. O filme retrata estudantes do período que, um tempo após a desilusão de 

68, suicidaram. Soma-se a essas histórias, uma outra, de um dos autores da frase 

“debaixo dos paralelepipedos, a praia”, apregoada pelos muros na primavera de 68. 

Segundo um amigo do jovem, cujo relato é reproduzido pelo narrador, o autor da 

frase não aguentou aquela espécie de desilusão morna que tomou conta daqueles 

que acreditaram demais em 68. Numa noite, deprimido, ele se jogou debaixo do 

metrô da estação Gaité (alegria)”. Três camadas distintas de representação narram 

essa história. Enquanto se expõe fotos da frase exposta em muros e de pessoas 

arrancando os paralelepípedos das ruas para arremessá-los, ouve-se o som calmo 

do mar. E sobre essas duas camadas de significação, vem a voz narrativa que conta 

a história – conta que o estudante se jogou na estação “Alegria” e se matou. 

Por fim, a estação “Alegria” é vista em uma foto colorida (Figura 16), ainda 

com o som do mar calmo ao fundo. E, com a continuação desse som, vê-se imagens 

coloridas de pessoas felizes aproveitando a praia. Um fim irônico parece ser dado 

a uma estação do ano e à vida. 



76 

Figura 16: estação de metrô GAITÉ (“Alegria”). 

 
Fonte: No Intenso Agora, João Moreira Salles, 2017. 
 
Figura 17: pixo – “debaixo dos paralelepípedos, a praia” – registrado nas revoltas de 68 em Paris. 

 
Fonte: No Intenso Agora, João Moreira Salles, 2017. 
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5.2 Estilo Cinematográfico 
 

A princípio, parece ser uma via correta à análise a compreensão do estilo 

cinematográfico adotado e da compatibilidade com outros estilos, de forma a 

identificar um fio condutor da obra que ajude a aproximá-la ou distanciá-la de outros 

filmes ou tradições na produção cinematográfica. Afinal, quase toda obra que intenta 

uma produção de sentidos perpetua um dialogismo com outras obras. Quase todo 

discurso é um interdiscurso e a identificação, aqui, de outros discursos e tradições 

discursivas nos facilita o entendimento da obra aproximando-a ou afastando-a 

dessas outras expressões. 

O pesquisador Bill Nichols, em sua obra Introdução ao documentário (2010), 

identifica cinco tipos ou modalidades de documentário: o modo poético; o modo 

expositivo; o modo observativo; o modo participativo; o modo reflexivo; e o modo 

performático. 

Há traços de uma boa parte desses modos documentais no filme analisado. 

Da parte do cineasta, identifica-se certo engajamento no filme e certa exposição, 

quando opina e ironiza os personagens e, especialmente, quando fala de sua mãe, 

da história de sua família e de si mesmo (seus sentimentos e percepções). A voz-

over, apesar de estar presente, não é uma tentativa de obnubilar a presença desse 

narrador, que, em alguns momentos, aparece quando criança e não se impessoaliza 

ao comentar os fatos. Há comentários críticos e mesmo uma compreensão 

ontológica que permeiam suas falas. Essa postura crítica se direciona 

especialmente às relações entre as pessoas captadas e a câmera, e aos diversos 

usos desse dispositivo por pessoas diferentes em contextos distintos, revelando 

relações sociais viscerais, pouco notadas ou pouco conscientes. 

Segundo essas características, pela classificação de Nichols, ao que parece, 

o modo documental do qual o filme mais se aproxima é o reflexivo: 

 
no modo reflexivo, são os processos de negociação entre cineasta e  
espectador que se tornam o foco de atenção. Em vez de seguir o cineasta 
em seu relacionamento com outros atores sociais, nós agora 
acompanhamos o relacionamento do cineasta conosco, falando não só do 
mundo histórico como também dos problemas e questões da 
representação. (NICHOLS, 2010, p. 162). 
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Até esse ponto, o filme No Intenso Agora (2017) se associa perfeitamente a 

esse modo. Há ainda outras características pontuadas por Nichols que mantém 

essa compatibilidade com a obra: 

 
O modo reflexivo é o modo de representação mais consciente de si mesmo 
e aquele que mais se questiona. O acesso realista ao mundo, a capacidade 
de proporcionar indícios convincentes, a possibilidade de prova 
incontestável, o vínculo indexador e solene entre imagem indexadora e o 
que ela representa - todas essas idéias passam a ser suspeitas. O fato de 
que essas idéias podem forçar uma crença fetichista inspira o 
documentário reflexivo a examinar a natureza de tal crença em vez de 
atestar a validade daquilo em que se cré. Na melhor das hipóteses, o 
documentário reflexivo estimula no espectador uma forma mais elevada de 
consciência a respeito de sua relação com o documentário e aquilo que ele 
representa. (NICHOLS, 2010, p. 166). 
 

Não há uma clara orientação da instância narrativa no sentido de criar uma 

reflexão a respeito da relação do espectador com o documentário. Mas há, sim, um 

discurso crítico sobre o próprio ato de registro. Como quando o narrador desnuda a 

distância social captada pela câmera incauta num momento cotidiano de passeio 

de uma família carioca – “nem sempre a gente sabe o que tá filmando”. Mas No 

Intenso Agora (2017) critica menos a forma do filme que as relações sociais 

representadas e as afecções humanas implicadas nesse corpo fílmico, o que o 

aproxima de um dos dois subtipos desse modo documental: 

 
Em vez de provocar primordialmente nossa consciência da forma, os 
documentários politicamente reflexivos provocam nossa consciência da 
organização social e dos pressupostos que a sustentam. Portanto, tendem 
a induzir a um efeito “ah-ah!”, em que compreendemos o funcionamento 
de um princípio ou estrutura, o que ajuda a explicar aquilo que, de outro 
modo, seria uma representação de experiências mais localizadas. 
Passamos a olhar mais atentamente. Os documentários politicamente 
reflexivos reconhecem a maneira como as coisas são, mas também 
invocam a  maneira como poderiam ser. Nossa consciência mais 
exacerbada abre uma brecha entre conhecimento e desejo, entre o que é 
e o que poderia ser. Os documentários politicamente reflexivos apontam 
para nós, espectadores e atores sociais, e não para os filmes, como 
agentes que podem fechar essa brecha entre aquilo que existe e as novas 
formas que desejamos para isso que existe. (NICHOLS, 2010, p. 169). 
 

Ainda que haja certa proximidade entre os modos documentais analisados e 

No Intenso Agora (2017), as características centrais deste ainda não se mostram 

bem contempladas por essas classificações. Escapando completamente a essa 

elas e desvinculando-se mesmo do modo documental – cuja pletora teórica parece 

adumbrar outras formas de expressão fílmicas – se mostra mais legítima a 
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identificação da obra em questão com uma forma de expressão ainda de rara 

literatura, mas que tem ganhado centralidade no cinema: o filme-ensaio. Timothy 

Corrigan, com estudos mais recentes, lança luz sobre esse estilo marginalizado. Em 

O Filme-ensaio: desde Montaigne e depois de Marker (2015), Corrigan reconhece 

aproximações entre parte de dos elementos centrais de sua argumentação e 

características definidoras do documentário performativo de Nichols, mas não 

considera de modo algum adequada a junção entre essas duas categorias 

(documentário e filme-ensaio). O autor, inclusive denuncia o fato de essas 

categorias do documentário tenderem a excluir um grande corpo de filmes-ensaio 

(CORRIGAN, 2015, p.10). Para afastar essa visão turva lançada corriqueiramente 

sobre o filme-ensaio, em sua análise, Corrigan parte do ensaístico, e não do fílmico, 

para analisar melhor o corpus de filmes-ensaio:  

 
Presente em muitas e diferentes formas artísticas e materiais além do 

filme-ensaio, o ensaístico executa uma apresentação performativa do eu 

como uma espécie de autonegação em que estruturas narrativas ou 

experimentais são subsumidas no processo do pensamento por meio de 

uma experiência pública. (CORRIGAN, 2015, p. 10) 

 

A primeira premissa identificada por Corrigan com relação ao ensaístico é 

também o que se mostra como sua espinha dorsal, devido ao centralismo de sua 

posição na obra do autor e à recorrência à relação traçada por ela. Qual seja:  

 
Ao longo da história de suas práticas mutáveis, o ensaístico estende-se e 

equilibra-se entre a representação abstraída e exagerada do eu (na 

linguagem e na imagem) e um mundo experiencial encontrado e adquirido 

por meio do discurso do pensar em voz alta. (CORRIGAN, 2015, p. 19) 

 

Esse “discurso do pensar em voz alta” coroa a voz autoral, fio condutor do 

estilo. E essa relação entre o eu e o público, parece ser inspirada em uma 

construção metafórica descrita por Roland Barthes e retomada por Richard Roud, 

uma “situação de cinema”: 

 
[...] como um encontro privado e público com o seu próprio eu, “dois corpos 

ao mesmo tempo”. Pro um lado, há “um corpo narcisista que olha, perdido 

no espelho próximo”. Por outro lado, a situação envolve e serve como 
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contraponto da “atração” ou captura hipnótica desse espelho imagético, 

criando “um corpo perverso a fetichizar não a imagem, mas precisamente 

o que a excede. [...] Essa deriva entre dois corpos – um eu privado e um 

eu público, uma imagem narcisista e uma imagem circundante como “o 

Cinema da sociedade” – torna-se uma metáfora sugestiva para o ensaio 

que tem início com Montaigne e que continua hoje através do filme-ensaio. 

(CORRIGAN, 2015, p. 20) 

 

Nessa dialética entre o eu e o público, a expressão verbal e a visual também 

dialogam, mesmo no ensaio literário – que descreve visualmente o espaço público 

e as impressões visuais pessoais (ora afetadas por essa imagem do público a ponto 

de rasurar o pessoal), num “encontro desestabilizador” da linguagem com “um 

mundo visual que resiste à avaliação verbal ou que a perturba” e “solapa e subverte 

continuamente o poder subjetivo da linguagem” (CORRIGAN, 2015, p. 24) –, de 

forma a articular e projetar um eu interior no mundo exterior, como “[...] uma sujeição 

de um eu instrumental ou expressivo a um domínio público como uma forma de 

experiência que continuamente testa e desfaz esses limites e capacidades desse 

eu por meio dessa experiência” (CORRIGAN, 2015, p. 21). 

Entre os dois planos, as duas esferas de determinação do sujeito ensaístico, 

se estabelece o  

 
[...] pensamento do eu ou da subjetividade em e por meio de um domínio 

público em todas as suas particularidades históricas, sociais e culturais. A 

expressão ensaística (como a escrita, o cinema ou qualquer outro modo 

representacional), assim, exige a perda do eu e o repensar e refazer o eu. 

(CORRIGAN, 2015, p. 21) 

 

Essa dialética verbal-visual tencionada nesse encontro do eu com o mundo 

parece acompanhar as várias formas ensaísticas, predominantemente, tencionando 

seus limites expressivos. 

Utilizando-se de ricas expressões de Georg Luckács usadas em seu On the 

nature and from the essay (1910), Corrigan traz impressões mais livres para o 

julgamento do ensaístico, como “um reordenamento conceitual da vida” (LUCKÁCS, 

1920, p. 1 apud CORRIGAN, 2015, p. 26), “poemas intelectuais” (LUCKÁCS, 1920, 

p. 18 apud CORRIGAN, 2015, p. 26), que se voltam para “problemas da vida” 

(LUCKÁCS, 1920, p. 3 apud CORRIGAN, 2015, p. 26) “ou recriam essa vitalidade 
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como envolvimento crítico que se torna ele mesmo uma obra de arte. [...] Nessa 

atividade móvel, o ensaísta se torna ‘consciente de seu próprio eu, deve se 

encontrar e construir algo a partir de si mesmo’” (LUCKÁCS, 1920, p. 15 apud 

CORRIGAN, 2015, p. 26). 

A professora Gabriela Ramos de Almeida, em um artigo publicado em 2018, 

vê No Intenso Agora (2017) como um ensaio fílmico. E analisa como ele se encaixa 

bem a esse estilo anti-genérico que tem como característica marcante a inflexão, a 

liberdade na forma e na intencionalidade, que tropegamente situaria uma obra 

dessa natureza em algum gênero conhecido.  

Como aponta Alain Bergala, com uma citação de Antonio Weinrichter: “É um 

filme que não obedece a nenhuma das regras que regem geralmente o cinema 

como instituição: gênero, duração padrão, imperativo social.” (WEINRICHTER, 

2007, p. 27 apud ALMEIDA, 2018, p. 98). Segundo Weinrichter, para Bergala o 

ensaio “inventa não apenas sua forma e seu tema, mas também o seu referente: à 

diferença do documentário, que filma e organiza o mundo, o ensaio o constitui.” 

(WEINRICHTER, 2007, p. 27 apud ALMEIDA, 2018, p. 98). É um fazer 

cinematográfico que opera na abertura, e no horizonte dessa prática há um conjunto 

de casos singulares. 

A proposta do ensaio, seja fílmico ou literário, é essa transposição das 

barreiras organizacionais impostas pelos gêneros, pelas convenções narrativas, 

pelo hábito. Ele está, normalmente associado ao vanguardismo, à renovação e à 

ousadia na (des)organização de seu conteúdo. 

 
O ensaio, desde as suas origens na literatura, costuma ser categorizado 
como a mais livre, a mais fugidia das formas de reflexão. Não propõe 
respostas acabadas, mas a inquietação, a abertura, a dúvida. Em função 
de características imanentes que parecem inviabilizar a sua categorização 
como um gênero narrativo em sentido estrito, o ensaio costuma ser 
definido a partir de negativas ou de um entendimento frouxo de que se trata 
de uma forma expressiva em que tudo vale ou, principalmente, que carece 
de rigor. [...] é sobretudo nos últimos vinte anos que ganha força a 
produção de ensaios fílmicos, no seio do que se pode caracterizar como 
uma virada subjetiva do documentário. É a partir desse contexto que 
passam a ser classificadas como ensaísticas obras como os filmes mais 
recentes de João Moreira Salles [...] No campo dos estudos do cinema, 
especialmente do documentário, o termo “ensaio fílmico” vem sendo 
utilizado como chave de leitura para um conjunto de obras marcadas por 
características como a autorreflexão, a metalinguagem, o uso crítico do 
dispositivo cinematográfico e um certo teor autobiográfico. Não raro, a 
expressão também designa filmes de difícil classificação, tornando o 
ensaio uma grande categoria que abarcaria diferentes formas de produção 
não-ficcional mais ou menos afastadas do cânone do documentário e dos 
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seus principais modos de representação institucionalizados, como o 
expositivo, o observacional e o participativo, bem como do cinema 
experimental. (ALMEIDA, 2018, p. 92). 

 

É comum e fácil a confusão do filme ensaio como algum modo do filme 

documentário pela sua vinculação ao cinema de não-ficção, mas essa relação não 

é necessária, até por ser um estilo de extensa latitude – obras completamente 

diferentes em sua forma podem ser entendidas como ensaio fílmico –, mas, 

também, pela sua natureza híbrida, uma estrutura que vai do pessoal-biográfico 

(dividido em experiências pessoais, sonhos, opiniões) ao reflexivo, filosófico, 

artístico, etc. E mesmo o recorrente uso de materiais de arquivo, o dado 

autorreflexivo, as reflexões de teor humanista sobre o cinema e o mundo histórico 

são traços que surgem de formas muito diferentes e únicas em cada filme e não 

asseguram que aí se trate de um ensaio. 

Mas a atenção dos autores do ensaio, ao apresentar reflexões por meio de 

imagens, não está plenamente no jogo metalinguístico ou autorreflexivo. O que 

importa a eles é evidenciar sua subjetividade autoral. O ensaio é “intencionalidade 

e gesto, como tomada de posição e lugar de afirmações sobre um modo de fazer e 

pensar o cinema, as imagens e o mundo.” A intencionalidade do autor ao perseguir 

um tema (ou vários – pelo seu caráter de pensamento livre) e a expressão estética 

se consubstanciam na forma que coroa a subjetividade, a voz pessoal “reconhecível 

que se coloca em relação de abertura com o mundo, que reflete as grandes 

questões éticas, estéticas e políticas.” (ALMEIDA, 2018, p. 108). 

Há uma acentuada instância autoral, mas é preciso dizer, não se trata de uma 

“[...] escrita de si (como faz o documentário autobiográfico) ou de uma reflexão 

ilustrada por imagens (como é expediente comum do documentário expositivo), mas 

sim de inscrever a reflexão nas próprias imagens, de pensar por e com imagens.” 

(ALMEIDA, 2018, p. 99).  Segundo Català, também não se trata de uma espécie de 

documentário autorreflexivo – este se limita a colocar em evidência os dispositivos, 

não necessariamente a explorá-los, e também não se dedica a utilizar os resultados 

desta exploração como ferramenta hermenêutica. É uma organização estético-

visual que valoriza a dimensão da experiência. Segundo Ismail Xavier (2014): 

 
Falar em filme-ensaio envolve um posicionamento da crítica diante do seu 
objeto como um experimento, exame de uma questão sem o apelo às 
regras fechadas de um método, uma experiência intelectual mais aberta 
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em que o pensamento se arrisca em terrenos onde a exatidão é impossível. 
E envolve também o senso de que tal exame responde à insistência de 
uma questão no espaço da cultura e a uma busca de apreensão do objeto 
em sua variabilidade, assumindo a legitimidade do transitório como foco de 
atenção. Há, na linhagem secular do ensaio, um impulso anti-sistêmico e 
a marca da subjetividade. (XAVIER, 2014, p.33).  

 

No ensaio, não é o pensamento que é ordenado pela forma, é a forma que se 

submete ao pensamento. Não como se fosse sua intérprete, mas adaptando a 

própria estrutura ao fluxo de consciência, ao desordenamento textual e narrativo – 

articulações que não correspondem ao pensar livre.  O pensamento, em suas 

nuances, determina a direção do fluxo de ideais representadas, frisando uma 

característica autoral, assentada em uma visão subjetiva, porém, sofisticada ou 

recortada por raciocínios bem exercitados, uma vez que ganham mais liberdade 

para se desenvolver de diferentes formas.  

 
O pintor e cineasta vanguardista alemão Hans Richter foi quem primeiro 
referiu-se a um novo tipo de cinema que poderia tornar perceptíveis 
problemas, pensamentos e até ideias [...] Segundo Richter, o desafio do 
documentário, sobretudo a partir de Robert Flaherty, era dar forma ao que 
chama de “conteúdo intelectual”. O autor estabelece uma relação direta 
entre a complexidade de determinados assuntos e a dificuldade – ou 
mesmo impossibilidade – de abordá-los nos filmes de narrativa mais 
convencional. Para Richter, nem todo assunto é passível de transformar-
se em discurso fílmico por meio de modelos didático-expositivos que 
buscam documentar algo fornecendo meramente uma cronologia de fatos. 
Assim, alguns temas demandariam um tratamento ensaístico. A 
contribuição do autor vai se tornando mais rica à medida que afirma: 
“Visto que no ensaio fílmico não se está sujeito à reprodução das 
aparências externas ou de uma série cronológica, e, ao contrário, se há de 
integrar material visual de procedências variadas, pode-se saltar 
livremente no espaço e no tempo: por exemplo, da reprodução objetiva à 
alegoria fantástica, e dela a uma cena interpretada; pode-se utilizar tudo, 
o que existe e o que se inventa, desde que sirva como argumento para 
tornar visível o pensamento de base.”. (ALMEIDA, 2018, p. 94-95). 

 

De forma semelhante procedem os montadores de No Intenso Agora (2017): 

“saltam livremente no espaço e no tempo” juntando fotos, filetes de filmes, rolos 

inteiros – filmados por outras pessoas em diferentes contextos –, o intervalo da tela 

escura, contínuas trilhas melancólicas, extensos silêncios e os comentários do 

narrador em um amálgama que parece formar a figura de um arquipélago composto 

de ilhas e ilhotas próximas e distantes, um corpo quase disforme, porém, eloquente. 

E à vista do conjunto, o todo faz sentido, ou, pelo menos, ajusta bem suas tantas 

partes num composto orgânico. 



84 

O filme parece ser pensamento em ato – vai sendo montado e organizado 

como se se organizasse as ideias no momento mesmo em que se pensa. Vê-se ora 

ideias bem construídas ora apenas representações soltas em imagens 

desarticuladas. A montagem às vezes parece ser a expressão do pensamento antes 

mesmo de ele ser concluído, ou apenas um fluxo de pensamento interno que não 

precisa se submeter ao rigor de um texto, de um discurso linear – embora haja um 

pendor para a informação discursiva nos ensaios fílmicos, como, segundo a doutora 

Gabriela Almeida, defende Phillip Lopate: 

 
O texto de Lopate de 1996 se tornaria uma espécie de marco temporal 
para o estudo recente dos ensaios audiovisuais. Intitulado In Search of the 
Centaur: The Essay-Film, é um artigo totalmente calcado na relação entre 
o ensaio fílmico e a literatura, a ponto de o autor afirmar (embora advirta 
de antemão que se trata de uma proposição questionável), que um filme-
ensaio deve obrigatoriamente conter palavras, na forma de texto falado, 
subtítulo ou intertítulo: “Digam o que quiserem sobre a visualidade ser o 
núcleo da coisa, mas não posso aceitar um fluxo puro e completamente 
silencioso de imagens como constitutivo de um discurso ensaístico.” 
(LOPATE, 1996, p. 253 apud ALMEIDA, 2018, p. 97).  

 

Lopate não só defende uma relação de necessidade entre o cinema ensaístico 

e o texto bem escrito e eloquente, de preferência, recitado por um narrador, “como 

se o ensaio fílmico tivesse que funcionar como uma espécie de monólogo interior 

para a exposição de conceitos e ideias.” Apesar de ser uma afirmação arriscada, o 

que o próprio pesquisador reconhece, no caso aqui avaliado ela se aplica 

perfeitamente. No Intenso Agora (2017) é, também, um exímio exercício literário 

quando analisados seus fragmentos de discurso oral, mas não deixa de se fiar a 

outros textos, como o visual e o sonoro, formando uma trama rica, tecida pela 

expressão autoral. 

 
[...] o filme-ensaio pode ser pensado como linguagem que mobiliza 
diversas matérias expressivas e traz ao primeiro plano uma voz 
reconhecível, uma expressão pessoal. No entanto, mesmo que essa 
expressão pessoal eventualmente assuma um tom autobiográfico, ela não 
é confessional, uma vez que o ensaio pressupõe a manifestação de um 
sujeito que se coloca em abertura para o mundo, numa espécie de ação 
performativa do eu. (ALMEIDA, 2018, p. 102) 
 

 O estilo ensaístico se posiciona no transitório, no indefinido, no “nem aqui, 

nem alhures”. Sua forma se adequa à expressão das aflições de espírito do autor, 

que traça uma relação íntima com o tempo, com a passagem, o transitório. As 
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características estilísticas do ensaio franqueiam a entrada da duração no fluxo das 

imagens e dos sons. 

 

5.3 Estrutura narrativa e descritiva 
 

Ao analisar a estrutura narrativa de No Intenso Agora (2017), revelou-se 

necessária a aglutinação de visões e teorias diferentes na observação dos traços 

adotados pelo filme devido ao estilo particularmente mais livre da montagem 

aplicado por ele. 

Logo no início, o filme deixa claro sua preocupação com uma percepção cíclica 

e repetitiva do tempo. As primeiras cenas – da jovem parisiense à beira da estrada; 

da família filmada em preto e branco na Tchecoslováquia; do discurso de fim de ano 

general De Gaulle – são repetidas integralmente, ou suas situações são retomadas 

mais ao fim do filme, marcando, inclusive a mudança no clima político dos 

momentos representados: a jovem representa o fim das greves e o começo do verão 

parisiense, colorido, feliz e despolitizado; o discurso de De Gaulle, reacionário, 

explorando uma época do ano (nisso se aproxima da jovem parisiense) marcada 

pelo apelo à coesão social para escamotear a retórica do conservadorismo, do 

continuísmo político; inversamente, as imagens fúnebres do cotidiano que voltava 

ao “normal” na Tchecoslováquia. 

Ciclos menores (assuntos que vão e voltam constantemente), com motivos 

mais claros, são repetidos ao longo da narrativa: cenas de grevistas parisienses; as 

imagens das viagens da mãe de Salles; as imagens furtivas ou silenciosas da 

Tchecoslováquia; alguns momentos do Brasil. Quase todas, paisagens que fizeram 

parte da vida do diretor, que não faz questão de negar sua subjetividade nas 

escolhas do filme. 

Assim como, em menor grau, ocorre à narração e às imagens em alguns 

momentos, a trilha sonora se assemelha a um rio plácido e melancólico: um fluxo 

contínuo, quase inalterável, que se estende por longos momentos. Em algumas 

sequências, cria contraste entre seu clima sôfrego e as expressões de alegria dos 

personagens ingênuos a respeito do futuro e aprisionados no momento – é a trilha 

que ressoa essa interpretação paradoxal. Em outros momentos, a trilha dá lugar 

aos sons ambiente, que também criam pequenas narrativas e descrições. Como 

quando se fala da história dos publicitários que criaram a frase “debaixo dos 



86 

paralepípedos, a praia” e o som calmo do mar se prolonga por um longo momento, 

cuja quietude e a calmaria parece conotar a paz da partida dos personagens que 

se suicidaram e, ao mesmo tempo, evoca um motivo fílmico comumente utilizado 

para representar a partida (no sentido de morte, também) – o mar, o horizonte sem 

fim, o além, que povoava a imaginação de tantas civilizações ao longo dos séculos. 

Já Michel Foucalt, em A História da Loucura (1978), mencionara o mar como esse 

espaço desterritorializado, essa geografia sem espaço, infinita, para onde são 

enviamos aqueles que não devem mais voltar, apenas partir (loucos, ladrões, 

enfermos). De certa forma, o mar representa o espaço homogêneo e sem fim 

criticado por Bergson, que domina a concepção ocidental. O mar, sendo um “nada” 

no qual se é lançado, pode também apontar para o fechamento do horizonte do 

ente, a recusa dos outros entes ao redor e o deixar vazio que remete ao tédio 

profundo. 

Debaixo dos paralelepípedos (do concreto, da cidade, da ordem), a praia (o 

verão, o descanso – eterno ou intermitente). Essa é a imagem dialética na maior 

parte do filme – as situações retratadas do começo ao fim validam essa dinâmica. 

Mais significativo que a trilha é o silêncio. Em vários momentos, o silêncio dá 

relevância à voz narrativa, isolando-a. Em outros, reforça o intervalo na imagem, a 

percepção do “nada” (que, segundo Bergson, só pode ser a percepção de algo 

positivo), do “vazio”. Nas viagens da mãe de Salles, a montagem permite momentos 

mais absortos nos planos contemplativos. E também fortalece os momentos 

reflexivos, especialmente quando assume um efeito de encerramento e começa 

antes das frases do narrador se encerrarem ou uns segundos depois, dando tempo 

para que ecoem no pensamento, coroando-as. 

A voz-over é sempre monocórdia, conserva o mesmo timbre e o mesmo ritmo. 

Embora haja um elevado grau de subjetividade no filme, as características da voz 

marcam sua impessoalidade e distância emotiva, como se fosse mais um dispositivo 

mecânico a compor a montagem, como a câmera e o microfone. Ainda assim, a voz 

mantém tom melancólico. 

Em numerosos momentos, o narrador faz significativas pausas antes de uma 

frase final ou do encerramento de uma frase, um claro recurso retórico. Ele também 

expressa claramente suas opiniões, sentimentos e fragilidades. Se expõe e ganha 

nossa confiança por se aproximar de nós. A crítica social e a preocupação 

ontológica também marcam definitivamente a voz narrativa. 
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Como o filme não apresenta uma narrativa bem delineada, com linhas claras 

de ação (marcantes na montagem clássica) e linearidade cronológica, a análise aqui 

empreendida se deterá nas três estruturas básicas da instância narrativa 

preconizadas por Bordwell – fábula, syuzhet e narração. Apenas como fundamento 

do que vem à superfície. 

Em No Intenso Agora (2017), é possível ver claramente a composição 

preconizada por Bordwell – fábula, syuzhet, narração. Essas 3 camadas do filme 

flutuando entre si num magma disforme que avança pelo tempo da projeção. Mas 

essa configuração disforme faz parte da liberdade discursiva da obra, o que 

caracteriza os filmes ensaio, peculiaridade que será melhor discutida adiante. Por 

ora, faz-se necessário ater um pouco mais a essa relação entre fábula, syuzhet e 

narração. 

Há, em No Intenso Agora (2017), um repertório de “fábulas” – a semana de 68 

em Paris, a viagem da mãe de Salles, o passeio matinal de uma família carioca e a 

babá – enfileiradas em uma trama sem nenhuma ordem cronológica. As histórias 

desfilam pela tela ora numa sequência temporal, ora em pulsos, separados por 

longos intervalos. O fio condutor de cada bloco ou sequência é a intenção analítica 

e expressiva revelada pela voz narrativa. Ao longo da montagem, as histórias são 

distribuídas de forma heterogênea e variegada, nem sempre a aproximação das 

sequências é lógica ou tem motivos claros.  

Na transição constante de uma fábula a outra, o syuzhet não nos permite 

acomodar as diferentes realidades retratadas e nos situa nessa passagem, nesse 

“nada” positivo, e quanto mais nos distancia do repouso, de uma zona de conforto, 

de um espaço diegético, mais nos remete ao próprio tempo que dobra sobre si 

mesmo nessa irrealização, nessa dilatação que posterga o “agora” e, como diz 

Deleuze, nos remete ao espírito. 

Por quase todo o filme, a trama promove a suspensão da sucessão temporal 

dos acontecimentos com as câmeras lentas, os intervalos na trilha e na imagem 

(com os blacks). Intercala acontecimentos históricos, retorna a eles num vai e vem 

pelas histórias retratadas, quebra a previsibilidade que a linha cronológica dos fatos 

suscita – previsibilidade e fluxo imagético hipnóticos da montagem analítica, que faz 

o espectador esquecer de si mesmo, da sua presença. 

Os saltos pelas histórias e eventos também parecem negar o fechamento do 

sistema narrativo, dando a impressão de algo de começo e fim incertos, recriando 
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sempre a expectativa de algo novo. A presença constante de novos fatos históricos 

e os planos de multidão dão, também, a impressão de universalidade, um poderoso 

recurso retórico para um discurso que remete à humanidade. 

A instância narrativa assume o papel de um montador no instante mesmo em 

que projeta as imagens, como se nos convidasse à mesa de montagem para 

observar o processo reflexivo de juntar imagens e sons numa forma discursiva. E 

no meio desse processo, vê-se um filme “inacabado”, aberto, mais um ensaio que 

um todo narrativo. O realizador parece explorar a atividade da découpage28 com a 

própria instância narrativa. O descolamento da faixa de som da imagem, os vários 

intervalos, as cenas justapostas sem conexão lógica o ato de ver e rever, de pôr em 

suspenso, pausar, analisando os detalhes e separando os momentos da sua 

continuidade, todos esses “movimentos” nos dão a impressão de que o filme está 

sendo montado no momento em que se projeta, e que participam os espectadores 

desse momento, conscientes do filme que está a ser construído. 

São constantes as imagens em câmera lenta ou que se desaceleram a ponto 

de virar um fotograma. A manipulação do tempo na montagem atende quase 

sempre a um olhar analítico (de pôr em suspenso) da instância narrativa. É quase 

um exame clínico, a ponto de observar-se as mínimas oscilações no movimento de 

um manifestante arremessando uma pedra  

Em muitos momentos, a imagem deixa de impor-se e a voz narrativa nos 

conduz para fora da tela em raciocínios que estão para além da imagem. Nesses 

momentos, um eflúvio imagético que repetem o mesmo assunto, o mesmo motivo 

fílmico, como se reproduzisse uma fotografia – imagens sem alterações 

significativas, sem mudanças necessárias de sentido –, escorre pela tela como se 

não durasse e não demandasse a nossa atenção, se tornando apenas um pano de 

fundo para a enunciação narrativa, para o raciocínio, nos projetando para fora da 

narrativa. Esse fluxo contínuo do mesmo é uma imagem do que acontece no real, 

em que nosso ser-aí é cimentado pela práxis cotidiana, pelas ocupações banais 

ininterruptas, pela repetição cíclica de atos invariáveis, pela sobreposição do 

presente ao passado e ao futuro na remissão do tempo. E aqui, essa imagem pode 

ser observada a uma certa distância – distância do ente, aproximação do ser-aí. 

 

                                                
28   Atividade analitica de listar e organizar planos. Decupagem. 
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5.4 Noções de temporalidade em No Intenso Agora 

 

Até aqui, a análise permitiu percorrer tanto os aspectos formais e técnicos 

adotados no corpo do filme, quanto as histórias, a trama e a narrativa – ou seja, seu 

conteúdo fílmico (o que também diz respeito à sua forma). Deste ponto em diante, 

cabe submeter a uma interpretação mais profunda o que foi apresentado, munindo 

esta parte da análise de uma visão crítica – a qual se adequa à proposta estilística 

e à liberdade de expressão do formato fílmico analisado –, que ajude a entender 

melhor o que, no ensaio fílmico se quer dizer e permita uma abertura de horizonte 

no entendimento do leitor para que se possa pensar com o filme, e não apenas 

pensar o filme como um objeto de conhecimento numa relação sujeito-objeto. Se a 

atividade de compreensão do filme terminasse aqui, incorreria no risco de tornar 

leitor e crítico segundos realizadores desta produção ao rearranjá-la em outra 

ordem, com outra intencionalidade que talvez fuja às pretensões do filme e crie um 

segundo “filme” (ou melhor, um segundo texto) muito distante do que se vê na tela. 

Essa atividade crítica é, também, uma alternativa para as questões lindeiras dos 

gêneros e das análises fílmicas sempre redutoras. 

A condução desta parte da análise será orientada por uma linha de 

interpretação hermenêutica, mas, também, pelas concepções medulares deste 

trabalho, especialmente as noções de temporalidade, abordadas no segundo 

capítulo, que ajudam a compreender o filme no âmbito da produção cultural de hoje 

e da história do cinema. 

Desde o título, o filme elege, como seu motivo principal, o tempo, mais 

especificamente, o “intenso agora”, o presente impetuoso, compreendido na 

perspectiva da nossa finitude, nosso deixar-de-ser no devir. São muitos os símbolos 

e representações no filme que evocam acontecimentos apropriadores29 e remetem 

à finitude e ao modo de ser-para-a-morte. 

Já nas primeiras cenas, o filme ressoa essa percepção ao exibir películas 

caseiras, que remetem ao passado com suas situações. Mesmo a textura dos filmes 

já evoca as ranhuras do tempo nos riscos e desgastes das películas. As pessoas 

                                                
29   Heidegger usa essa expressão para se referir a acontecimentos que levam a uma reapropriação 

do ser-aí – “Pois como andam as coisas em relação ao nosso ser-aí, se um tal acontecimento 
apropriativo, como a guerra mundial passa no essencial ao largo de nós sem deixar rastros?” 
(HEIDEGGER, 2011, p. 223). 
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que aparecem ali provavelmente já não estão mais “aqui”, no agora. Ironicamente, 

vê-se elas em cenas alegres, representando ações de quem “aproveita a vida”. Vê-

se recém casados, felizes, uma imagem que contrasta fortemente com os índices 

de uma realidade morta, um passado cruel, o tempo, que leva a vida, a juventude, 

os bons momentos, a alegria, as possibilidades de ser. Essa afetividade efusiva e 

alegre é esvaziada aos poucos, ao longo do filme, com a representação dos 

manifestantes alegres, expressando essa extasia em cartazes (“a felicidade é uma 

ideia nova”, “já são dez dias de felicidade”, “trabalhadores de todo o mundo, 

divirtam-se”) que, num segundo momento, são tomados pela desilusão, chegando 

à representação do esgotamento por completo quando um desses jovens se suicida 

numa estação de trem chamada “Alegria” - o qual de modo algum abraçou sua 

finitude, pelo contrário, não a suportou em vida. 

O filme se inicia sem som, os planos duram mais que o aceitável para uma 

plateia comum e a falta de informação sonora parece aumentar a impaciência, a 

expectativa por algo que venha a vigorar, que se presentifique em nosso horizonte 

e nos ocupe. Já aí instaura-se um agora claudicante, hesitante na passagem dos 

acontecimentos do filme, não se dispondo ao espectador como deveria, no tempo 

de seu ser-aí. O que evoca um uma inconveniência, uma angústia, uma forma de 

tédio.  

A taxa de quadros por segundo é baixa e essa defasagem é uma forma de 

irrealização do registro. Defasagem esta que aproxima a imagem do caráter de 

fotografia, material que remete mais ao passado, à suspensão do tempo e recusa 

da duração – é, talvez, a recusa da finitude, em deixar de ocupar as coisas e insistir 

na sua permanência no horizonte do tempo. Esteticamente, essa taxa de quadros 

também remete ao passado e à finitude. 

Já ao se analisar as imagens da China, vê-se quase somente crianças e 

jovens, expressando vitalidade em meio a cidades mortas, com suas construções 

milenares, que remetem muito mais ao passado que ao futuro, cujo “Deus vivo”, 

Mao, veio substituir os deuses milenares, sacrificados pela revolução popular – 

assim diz o locutor a respeito dessa China: “[...] não o passado, mas a história em 

ação”).  

Ainda sobre os personagens na China, o que se observa neles é o louvor à 

ordem, com ações coreografadas, imitando os ponteiros do relógio, em contraste 

com um outro lado da China, em que só se vê passantes despreocupados com o 
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tempo. Uma China plácida e vivaz com suas paisagens naturais. A essa segunda 

China, parece se encaixar melhor a frase que caracteriza Paris nas revoltas de 68 

– “sem relógio de ponto, sem rotina, sem cota de produção e sem chefe.” Nesse 

outro lado da China, o mais oriental de todos, o prazer subjuga a rotina e seu padrão 

de repetição que reproduz na vida as ações e o tempo mecânicos. O filme, em seu 

todo, parece ser essa China ambígua que se vê aí: reprodução da dialética entre o 

presente que repete o passado numa cadeia de “agoras” ininterrupta, e o agora 

insistente que não quer passar, adia o futuro e interdita o passado - essas duas 

perspectivas temporais cravam sua síntese no porvir. 

Algumas cenas deixam mais claras essa dialética do tempo vulgar, como a 

discussão entre Daniel Cohn-Bendit e um professor da Sorbonne. Do alto da 

bancada de um dos auditórios da faculdade, o professor discute com Cohn-Bendit 

que o desafia erguendo seu dedo em riste, como que cobrando seu direito de estar 

alí – seu direito como presente de substituir o que passou na ordem do tempo. O 

Professor é um representante do logos que consagra o passado, o historicismo a-

histórico e o cientificismo imutáveis e perpetuantes de si mesmos numa cadeia de 

“agoras” eternos. Já o aluno é portador da novidade, da mudança que cobra sua 

permanência no tempo, quer abandonar o passado e não dar lugar ao que deve vir-

a-ser na ordem dos fatos – é a abnegação do futuro (que se mostra na falta de rumo 

dos manifestantes, os quais não têm projetos e nem querem ter). 

Uma situação semelhante de conflito entre duas dimensões temporais é 

mostrada ao representar os discursos com Sartre na Sorbonne – “Dizem que era 

tão bom estar vivo e alerta naqueles dias que ninguém quis dormir. Que alguém 

tenha aproveitado para recuperar o sono atrasado, enquanto o velho filósofo falava, 

diz muito sobre o valor dos mestres consagrados durante as grandes semanas de 

maio em Paris.” Essa visão se repete quando Sartre entrevista Cohn-Bendit, e não 

o contrário. O aluno falava como mestre e parecia realmente ensinar seu mestre. 

Essa esse modo de ser no horizonte do tempo pode ser bem explorado com a 

análise que faz Heidegger do dito de Anaximandro. Como em Bergson, na análise 

do dito, Heidegger reclama a duração do existir, o movimento do tempo que se 

sedimenta em passado presente e futuro, mas continua uno. 

O dito fora traduzido tanto por Friedrich Nietzsche quanto por Hermann Diels, 

e nenhum deles parece ter alcançado o verdadeiro sentido do que é dito nele. O 

que, para Heidegger (2011), só pode ser traduzido se traduzido primeiro for o 
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pensamento do tradutor para o pensamento dos antigos, dos pré-socráticos (ou pré-

aristotélicos). Mas antes, faz-se necessário um primeiro contato com o dito através 

das duas traduções:  

Nietzsche: “O lugar de onde todas as coisas têm a sua geração é o mesmo 

em direcção ao qual elas têm de ser destruídas, segundo a necessidade; pois elas 

têm de pagar penitência e ser julgadas pela sua injustiça, segundo a ordem do 

tempo.” (HEIDEGGER, 2011, p. 371). 

Diels: “Mas, de onde as coisas têm o seu passar a ser, para aí vai também o 

seu deixar de ser, segundo a necessidade; pois elas pagam, umas às outras, 

castigo e penitência pela sua impiedade, segundo o tempo estabelecido.” 

(HEIDEGGER, 2011, p. 372). 

Em suma, o pensamento de Anaximandro põe em movimento os conceitos de 

“ser” e “ente”, numa espécie de recair um no outro no devir. O-que-se-apresenta-

por uma-vez, pela necessidade e pela conveniência do tempo, do devir, deve “pagar 

penitência” a este devir que vem cobrar o seu deixar-de-ser já no seu vir-a-ser. 

Analisando o Dito, Heidegger emoldura o sentido do ser-do-ente, do que se 

apresenta (se presentifica) e se demora no estar-a-ser, uma demora daquilo que já 

“se demora por uma vez”, demora persistente, ingente, que reluta em “pagar” a 

“penitência” – no Dito de Anaximandro – da articulação que o coloca entre o não-

estar-presente da ida e o não estar presente da partida. É a insistência na demora 

“por uma vez” que lança esse estar-a-ser na não-articulação do tempo. “A não-

articulação” consiste no facto de que o-que-se-demora-por-uma-vez procura insistir 

na demora, no sentido, apenas, do "persistir". O demorar-se como permanecer, se 

pensado a partir da articulação da demora, é a rebelião contra o mero durar” 

(HEIDEGGER, 2011, p. 417) 

Parece ser esta a relação com o tempo que se estabelece tanto entre os 

revolucionários quanto entre os reacionários: a insistência em permanecer 

vigorando no presente eterno, no demorar uma vez mais na passagem, na 

existência. De algum modo o ser busca se ocupar e se estender: para os que ainda 

não se angustiam, com a rotina, os passeios públicos (no Brasil, na China e na 

Tchecoslováquia), o verão; para os que já não encontram mais validade nos 

mesmos passatempos do cotidiano e são tomados pelo “impulso de se estar por 

toda parte em casa”, os cartazes, os discursos, os paralelepípedos, o rádio e a TV. 
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De um lado tem-se a banalidade que impessoaliza e lança o ser no 

esquecimento, como na vida diária, na economia dos gestos cotidianos e das 

ocupações sem sentido – Christoph Turcke (ANDERS apud TÜRCKE 2010, p.43) 

usa uma esclarecedora anedota de Gunther Anders para mostrar como se busca 

encontrar uma ocupação até mesmo para os membros, isoladamente: “homem 

tomando banho de sol, que bronzeia suas costas, enquanto seus olhos passeiam 

por uma revista ilustrada, seus ouvidos participam de uma partida esportiva, suas 

mandíbulas mascam uma goma”. De outro lado, fustiga-se o ser-aí com uma busca 

exasperada por momentos catárticos, por novos passatempos. Esse anseio pela 

“novidade” é, em parte, a frustração da expectativa com o cotidiano – como na 

imagem da Tchecoslováquia pós ocupação, em que “as crianças precisam ser 

levadas pro parque, as famílias passeiam e o trabalho segue” – que suscita a 

necessidade de se ocupar da melhor forma possível com os entes de modo a excluir 

a duração dos acontecimentos, a demora no ocupar-se. De modo a se viver sempre 

o melhor momento da vida a cada instante, tomando a decisão, em meio a esses 

instantes, de manter longe o ser-aí que traz, no existir, o vestígio da finitude. 

Em 68, não é simplesmente o sistema capitalista que os estudantes 

parisienses insistem em derrubar, eles intentam debelar a vida prática e “chata”, o 

conservadorismo da rotina, da cadeia de “agoras”, da sequência repetitiva dos 

gestos cotidianos, a ordem do dia, muitas vezes representadas pelas figuras de 

autoridade que simbolizam a manutenção do antigo, o sempiterno. Parece ser essa 

a visão do narrador em uma de suas falas – “É o dia seis de maio, o movimento 

tinha começado como uma reação a universidade retrógada, que insistia em legislar 

sobre questões de namoro e sexo. Agora, virava outra coisa”. 

Também fica claro esse sentido quando analisadas as frases escritas pelos 

jovens manifestantes – “Só mesmo a revolução é capaz de nos livrar do peso morto 

da tradição”; “debaixo dos paralelepípedos, a praia”; “professores, vocês nos 

envelhecem” (exemplo clássico da dialética do tempo); “trabalhadores de todo o 

mundo, divirtam-se”; “Já são dez dias de felicidade” –, as declarações do próprio 

Cohn-Bendit com os acréscimos de Salles – “a força do nosso movimento é 

justamente que ele se apoie numa espontaneidade incontrolável. Todo programa é 

paralisante. Nossa única chance é essa desordem que permite que todo mundo fale 

livremente. O importante não é ter um plano pra reformar o sistema capitalista, o 

importante é dar corpo a uma experiência que rompe radicalmente com esta 
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sociedade, uma experiência que não dura, mas que permite entrever uma 

alternativa. A gente se dá conta de uma coisa e, num piscar de olhos, essa coisa se 

apaga, mas é o que basta pra provar que essa coisa pode existir”; “ele escreveu – 

“ter uma identidade anti-autoritária significa introduzir o prazer na vida cotidiana”, 

podia ter acrescentado, e também a alegria, e também a felicidade”; “Cohn-Bendit 

disse que a maior arma anti-comunista era a tristeza de Berlin Oriental –, e as 

observações do próprio Salles – “cada segundo ganhou a espessura da eternidade”; 

“nenhum jovem tinha falado assim com figuras de autoridade. Isso era novo, e as 

câmeras logo perceberam”. 

O que as câmeras não percebiam de cara era a “imagem velha” do general. E 

ao contrário do que pensava Salles, ao ficar 24 horas ausente e ir ao rádio, De 

Gaulle não mostrava dominar apenas os signos, ele dominou a noção do tempo do 

ser-aí ao entender angústia na hesitação do tempo: é a expectativa (aqui, de um 

posicionamento do general para a nação) que gera nossa inquietude.  

Assim como De Gaulle, Cohn-Bendit também tinha consciência dessa 

inquietude provocada pelo resvalar das coisas na passagem, na duração, pela 

“conveniência” do tempo que vem cobrar nossas dívidas no porvir, entre as “duas 

articulações” do “vir-a-ser” e do “deixar-de-ser”. E fica claro que ele tem essa 

consciência quando fala do movimento como “uma experiência que não dura”, “a 

gente se dá conta de uma coisa e, num piscar de olhos, essa coisa se apaga”. 

O filme põe o tempo em jogo de diferentes formas, tanto em si mesmo quanto 

fora, através das reações que provoca. Um exemplo é a duração extenuante dos 

planos: para o espectador mediano, acostumado com o cinema hollywoodiano e os 

planos curtos do cinema clássico hollywoodiano, que retêm apenas o mínimo – 

ações curtas e simples, o suficiente para não nos determos aos planos, mas 

mantermos nossa atenção na passagem –, os planos de No Intenso Agora (2017) 

são penosos, porque espera-se que passem mais rápido e não retenham tanto o 

tempo. Esse alongar-se no tempo dos planos evoca um tempo hesitante. O 

espectador, retido na espera, na expectativa de algo novo, “boceja”, “olha o 

relógio”30. É, então, que alguns de nós somos tomados pela angústia, e, talvez, pela 

primeira forma do tédio heideggeriano (talvez também pela segunda). 

Inegavelmente, de alguma forma há aí uma percepção da nossa finitude. 

                                                
30   Heidegger menciona essas duas ações como sinais da presença do tédio. 
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A dialética do tempo se dá ao longo de toda a obra. O começo do filme é 

povoado por vivências felizes, até os protestos injetam vida e alegria na vida dos 

personagens – representam mudança, mas uma mudança paradoxal, que apenas 

aumenta nossa abertura para as coisas, os eventos, e nos afasta de nós mesmos. 

As cenas dos protestos mostram sempre jovens felizes, com expressões de 

contentamento e cheios de vitalidade. E à medida que nos encaminharmos para o 

final do filme, a euforia dá lugar às representações da morte (suicídios, 

assassinatos, memórias, velórios e cortejos fúnebres) – e a finitude se concretiza 

no fim, como uma forma de pôr um ponto final na insistência desse “intenso agora”. 

É a alegria e a euforia da distração do tempo que vai dando lugar à angústia 

adejante, ao tédio e à melancolia que emanam da finitude. 

Também as noções de espaço contribuem, no filme, para essa percepção do 

tempo longo e da finitude. Especialmente com as filmagens produzidas na 

Tchecoslováquia por um anônimo em seu apartamento, as quais lembram o 

exemplo dado de sistema fechado no segundo capítulo – Janela Indiscreta (1954). 

O quadro opera o fechamento do espaço, explorando sempre o mesmo lugar (a rua) 

e limitando-se por quadros secundários (a janela) e vedações colocadas à frente da 

câmera para, aparentemente, escondê-la. Voltamos, aqui, ao conceito de sistema 

fechado do enquadramento, postulado por Deleuze. Diz Deleuze: 

 
mais a duração desce no sistema como uma aranha, melhor o extracampo 

realiza sua outra função, que é a de introduzir o transespacial e o espiritual 

no sistema que nunca é perfeitamente fechado. Dreyer havia feito disto um 

método ascético: quanto mais a imagem é espacialmente fechada, 

reduzida até a duas dimensões, mais ela está apta a se abrir para uma 

quarta dimensão, que é o tempo, e para uma quinta, que é o, Espírito [...] 

(DELEUZE, 1985, p. 25) 
 

Estas quarta e quinta dimensões do espírito (ressalta-se o fato de fazer, ele, 

uma separação entre espírito e mundo) e do tempo, à compreensão heideggeriana 

se assemelham à dimensão do ser-aí no horizonte do tempo. A situação colocada 

por Deleuze parece se aproximar, também, do despontar do tédio: a retenção do 

quadro opera também uma retenção dos entes no horizonte do ser do ser-aí; e com 

remeter-se ao “espírito”, parece dizer Deleuze com isso algo como remeter-se ao 
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ser-aí após o quadro operar um fechamento do horizonte do ente do ser-aí que 

evoca uma serenidade vazia e remete ao ser-aí. 

Nesse sentido, o quadro parece representar o conflito entre o ser-aí e o ente 

na sua recusa. O que se dá nessa situação é isto: o fechamento de sistema do 

quadro promove o fechamento do horizonte no ente, que vai deixando de se ocupar 

com os outros entes interditados nessa rarefação do quadro – continuidade dos 

elementos que persistem na inconveniência do seu durar, não dão lugar a outros, 

insistem em sua vigência, e nisso, remetem o espectador ao tempo. Nessa 

rarefação, nesse empobrecimento que nos tira espaço e nos remete ao tempo que 

se alonga, o tédio nos ronda e torna tácita nossa finitude. As coisas, que continuam 

as mesmas, se recusam a serem ocupadas por nós e, nessa recusa, produzem 

nosso esvaziamento, evocam a serenidade vazia que nos obriga a nos ocuparmos 

de nós mesmos, a voltarmos para nós mesmos, para o nosso ser-aí. 

O próprio ato de ir ao cinema, entrar numa sala escura, que nos isolado do 

“mundo” e nos remente a uma temporalidade fora o tempo, na projeção, é, em si, 

de todas as ocupações sociais, talvez aquela que mais nos remeta à segunda forma 

de entediar-se descrita por Heidegger: separamos para nós esse tempo, e nele nos 

desligamos das preocupações e obrigações do amanhã e não retomamos nossas 

memórias, estamos completamente entregues ao que aí transcorre. Fecha-se o 

horizonte de toda anterioridade e desarticula-se o horizonte do porvir. Nosso ser-aí 

vai se afastando e assumindo o fundo desse momento. Em muitos momentos, nos 

pegamos bocejando, buscando a saída, balançando os pés. E isso se dá 

especialmente em filmes que evocam uma temporalidade mais lânguida e  real, 

próxima à de um encontro com amigos num jantar, como o faz No Intenso Agora 

(2017) tanto na periferia da sala de cinema quanto em si, nas suas reflexões do eu 

e do público. 

“A filosofia é propriamente uma saudade da pátria, um impulso para se estar 

por toda parte em casa” – como vimos, não se diz aqui pátria como querendo dizer 

uma nação. A mãe de Salles logo percebeu isso em suas migrações, que, segundo 

o diretor, ao final, já não faziam sentido perto do que ela vivera na China. 

Essa mesma percepção teve Daniel Cohn-Bendit ao abandonar as 

manifestações – sem saber o que fazer desse “agora” que envelhecia com as 

expectativas frustradas – e ir para a Alemanha. “Mas foi também uma fuga, pois eu 

não sabia bem como continuar”, diz Cohn-Bendit. Ao contrário do que dizia a 
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reportagem da revista Paris Match (1968), parece, ao espectador, que o jovem volta 

à Alemanha, não para subvertê-la, mas para subverter-se. Como se fora tomado 

por essa afinação fundamental do espírito, a “saudade da pátria”, saudade do si-

mesmo “expatriado” (exilado do ente) que agora – com a desilusão da expectativa 

não atendida, do fechamento de horizonte para os jovens manifestantes, que 

buscavam o contínuo distrair-se do tédio – cobrava sua volta. 

Em No Intenso Agora (2017), há uma vigorosa expressão dessa “saudade”, 

que vemos tanto nos personagens dessa narrativa quanto na própria estrutura da 

obra e na sua presentificação. É sobre o ser-aí extraviado que o filme trata, às vezes 

mais, às vezes menos conscientemente. É arte, é reprodução documental, mas é 

também um filosofar, um retorno ao ser das coisas e a crise da inautenticidade da 

vida moderna, tomada pela banalidade das nossas ocupações que nos reifica. É a 

recusa do tempo que dura, reboando nossa finitude. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O filme evoca tonalidades afetivas fundamentais do nosso ser, quais sejam, a 

melancolia, o tédio, a angústia, que se instauram no alongar do tempo, no presente 

estertorante – que insiste em subjugar futuro e passado no agora –, na percepção 

da finitude que toma de chofre as pessoas em meio ao acontecimento apropriador, 

em meio à vivência episódica, catártica, na euforia que, no seu não-durar, evoca a 

saudade de “casa”, saudade do si-mesmo. 

Essas afinações parecem surgir da recusa, do negar-se das coisas a se darem 

à mão, negarem-se a nos ocuparem (enquanto são ocupadas por nós), que dão 

ocasião à serenidade vazia e à retenção, que levam ao retorno ao nosso ser-aí, 

esquecido entre a alegria e a tristeza, entre os eventos da história e as banalidades 

do cotidiano, do prosaico. Os personagens do filme não lutavam contra as 

opressões políticas apenas, eles lutavam acima de tudo contra a opressão que vem 

do afastamento do ser aí, uma angústia ou uma serenidade vazia. Buscavam 

dissipar o tédio, a percepção de sua finitude, e foram dar com seu ser-aí que estava 

escondido. Parece que é isso o que se passa com a mãe de Salles. Ela buscava 

dissipar o tédio com a distração que o show de variedades e novidades chinês lhe 

oferecia a todo momento, “em intervalos eternos” (como diz ela a respeito das 

procissões dedicadas a Mao). Mas acabou por experimentar a frustração na 
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expectativa de se ocupar uma vez mais com as distrações da China em outros 

lugares. Como alguém que vai a um jantar à noite na casa de amigos e é tomado 

ainda assim pelo tédio. Ao fim da viagem, a mãe de Salles parece ser o indivíduo 

que após o jantar entre amigos, já em sua cama retomando seu dia percebe que se 

entediou, não importa o quão bom tenha sido a noite. Como coloca Salles, “tinha 

ido ver uma coisa e acabou por ver outra, não o passado, mas a história em ação”. 

Também Cohn-Bendit fora surpreendido por esse “não-sei-o-quê” que nos esvazia 

– “A gente se dá conta de uma coisa e, num piscar de olhos, essa coisa se apaga” 

– e os jovens franceses viveram o mesmo –  “Tenho uma coisa pra dizer, mas não 

sei o que”; “a vida está em outro lugar”. Esse deslocamento e a descoberta desse 

“não-sei-o-quê” que aparece quando os personagens vêem suas expectativas 

frustradas e são tomados por essa afinação de espírito diferente, pode ser vista 

como o nada positivo de Bergson: a memória do que não se encontra mais no devir, 

a falta daquilo que criamos expectativa de encontrar e já não está mais onde deveria 

estar, ou deu lugar a outra coisa. Ou pode ser a percepção do seu ser-aí. E, em 

relação a ele, sente-se uma falta, uma saudade de “casa” de “estar por toda parte 

em casa”, na totalidade31, que nos impele a um movimento de volta às coisas elas 

mesmas, a uma vida autêntica, ao ser-aí. Pode também não ser nada disso, e deve-

se então continuar na dúvida fundamental, na busca desse “não-sei-o-quê”. 

Segundo Heidegger, o filosofar é sempre restar na dúvida, e como disse Salles, 

“nem sempre a gente sabe o que tá filmando”. 

 

 

  

                                                
31   Essa expressão é uma das variações que Heidegger usa para explicar a saudade da pátria 
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ANEXO 


