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RESUMO  

 

O presente ensaio/manifesto investiga a imagem cinematográfica contemporânea 

trabalhando com aspectos culturais do nosso tempo. Primeiramente, apresentamos uma 

investigação sobre o advento do cinema e a perda da experiência, analisando os escritos 

de Walter Benjamin e Giorgio Agamben, para em seguida realizarmos uma arqueologia 

do termo ritmo, noção fundamental para entendermos a natureza da arte 

cinematográfica, a partir do esforço de Benveniste, Agamben e Tarkovski. A partir 

desses estudos, apresentamos um manifesto pra se pensar o cinema na 

contemporaneidade. Um cinema não apenas pós-industrial como também anti-

industrial. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este presente trabalho se inicia a partir de uma pergunta simples e espinhosa que um 

estudante de cinema com vias a dedicar-se à realização cinematográfica se impõe: por 

que fazer cinema? E mais, porque fazer cinema hoje? Há ainda alguma relevância em se 

fazer cinema na contemporaneidade? Se sim, que relevância é essa? 

Portanto, a partir dessas questões iniciais, desenvolveu-se essa tese de finalização de 

curso, com o propósito de averiguar em que contexto nasce o cinema e qual a sua 

natureza. A que se filia o cinema quando nasce? Em que contexto da relação do homem 

com o mundo se encaixa a sétima arte? Qual o marco inicial de nascimento e o que 

significam essas características específicas que caracterizam a imagem em movimento 

como cinema? Seria possível ainda propor uma distinção nos mesmos termos entre 

cinema e audiovisual?  

A partir dessas novas e velhas perguntas, decidimos começar nosso percurso do início, e 

acabamos por nos deparar com a importante relação do nascimento do cinema com a 

perda da experiência, processo teorizado por muitos filósofos, dentre os quais 

destacaremos o moderno Walter Benjamin e o contemporâneo Giorgio Agamben.  

Dessa forma, no primeiro capítulo, pretendemos verificar a história da perda da 

experiência a partir da ótica desses dois filósofos e pensar o que poderia o cinema em 

virtude desse novo momento que se abre para o homem a partir da modernidade, um 

momento de pobreza da experiência, para Benjamin, e da assunção do inexperienciável, 

para Agamben. 

A nossa tese inicial é a de que o distanciamento do homem de um contexto em que a 

experiência era possível e fazia parte de sua vida para um momento em que ele se 

encontra à margem da possibilidade de ter experiência, é uma questão temporal, rítmica, 

a partir da mudança do paradigma de ritmo da vida do homem nas grandes cidades. Para 

nós, foi a mudança brusca no ritmo de sua vida, de seu locomover-se, a partir da 

revolução industrial (responsável por uma grande mudança nos métodos de trabalho, 
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inserindo máquinas e estipulando uma rotina excruciante para o operariado fabril) que 

exilou o homem de sua pátria original, a pátria da experiência. 

Esse mesmo homem, vivente da cidade, pertencente à multidão que começa a encher os 

principais centros urbanos da Europa, sofre de uma enorme carência de estímulos em 

sua vida. É nesse sentido que nasce o cinema, uma arte ao mesmo tempo moderna e 

capitalista desde seu marco inicial, e por isso mesmo motor do processo 

inexperienciante deflagrado na modernidade, surgindo como uma resposta aos anseios 

de vida e de emoção desse operariado anestesiado pelo ritmo da esteira fordista, pelo 

ritmo do trabalho na indústria. Podemos então dizer, sem sombra de dúvidas, que o 

cinema e a modernidade tem um parentesco de ritmo, por isso mesmo de sua rápida 

absorção e popularização entre as massas habitantes dos grandes centros urbanos.  

A partir dessa investigação primeira, vamos empreender um segundo movimento para 

pensarmos o cinema. Se no primeiro capítulo estabelecemos as condições históricas de 

seu nascimento, no segundo nos debruçaremos sobre a natureza dessa arte que estamos 

nos propondo a pensar. Assim, a partir da noção presente na teoria cinematográfica do 

realizador Andrei Takovski e compartilhada por nós de que o elemento fundamental 

constitutivo da arte cinematográfica é o ritmo, realizaremos uma pesquisa em torno de 

tudo o que carrega o termo ritmo, pensando desde sua complexa constituição enquanto 

vocábulo, num esforço linguístico empreendido por meio da leitura do linguista 

Benveniste, articulando-o ao pensamento filosófico de Giorgio Agamben, esbarrando 

em Benjamin, Heidegger e Aristóteles, e finalmente chegando a Andrei Tarkovski e seu 

“Esculpir o tempo”.  

Após conjugadas as noções de ritmo presentes na linguística, na filosofia e no cinema, 

nosso esforço seguinte será para entender qual o dom dessa arte tão incipiente que nasce 

na modernidade e que tanto se atrela a ela. Nos debruçaremos sobre o cinema para 

pensar o que poderíamos esperar dele na contemporaneidade, se é que ainda podemos 

alegar sua relevância, ou se ele está fadado a ser para sempre moderno e com isso ir aos 

poucos desvanecendo lentamente no meio da enxurrada de imagens audiovisuais 

produzidas e vinculadas com a velocidade cada vez mais frenética da vida na 

contemporaneidade. 

Dessa forma, o terceiro capítulo apresenta-se como um manifesto para o cinema 

contemporâneo em que efetivamente, a partir da pesquisa empreendida nos dois 
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primeiros capítulos, chamamos a atenção para a relevância de alguns pontos específicos 

que consideramos de vital importância para que a arte cinematográfica mantenha-se 

relevante na contemporaneidade, principalmente uma vez que o cinema cada vez mais 

se confunde com as inúmeras formas de fazer audiovisual que se desenham para nós na 

contemporaneidade.  

Para que não se torne um “nada que se auto nadifica”, acreditamos que o cinema deve 

assumir uma identidade específica que o diferencie das demais forma do fazer 

audiovisual, acreditamos num cinema que, contra uma sociedade pautada mais e mais 

pelo controle sobre todos os aspectos da vida que circundam o homem, aposte no acaso 

como potência ética e estética primordial para se pensar a contemporaneidade.  

A partir dessa premissa, selecionamos alguns cineastas e filmes desde Andrei Tarkovski 

a John Cassavetes e Maurice Pialat, chegando a Jonas Mekas e a Apichatpong 

Wheerasetakul e seu Hotel Mekong para pensar formas de trabalhar dramaturgia, tempo, 

ritmo, tudo isso a partir da ideia principal e norteadora de nossa proposta para o cinema 

contemporâneo, prenhe de acaso. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. Arqueologia da Experiência 

Buscando realizar uma contextualização historiográfica acerca do advento da sétima 

arte, desenvolveremos nesse capítulo um conceito fundamental para pensarmos a 

conjuntura da relação do homem com o mundo em que se insere o cinema: a 

experiência e a história de sua perda. 

 

1.1. Modernidade e perda da Experiência 

Crescemos confiando que o interminável correr do tempo, a mera acumulação da 

vivência de ser e estar no mundo nos levaria ao conhecimento ou, ao menos, a uma 

pacífica aceitação das coisas do mundo. A imagem do sábio que povoa nosso 

imaginário é sintomática dessa relação: qualquer esforço mental para encontra-lo nos 

traz a imagem de um ser humano do sexo masculino com rugas povoando-lhe a face, 

cabelos grisalhos ou totalmente embranquecidos e uma barba extensa num corpo não 

especialmente magro, tampouco gordo, com vestes simples, puídas, fransciscanas. Da 

boca desse homem, de olhos misteriosos ou bondosos, testemunhas de seu tempo sobre 

a terra, ouviríamos lições benevolentes ou ameaçadoras com que só a autoridade da 

maturidade nos poderia conferir, em histórias, parábolas, provérbios ou narrativas 

passadas de pai para filho, antecipando-nos de cometer repetidamente certos erros e 

poupando-nos do sofrimento, ao indicar o caminho menos pedregoso. Sobre a perda 

dessa figura, escreve Walter Benjamin: 

Que foi feito de tudo isso? Quem encontra ainda pessoas que saibam 

contar histórias como elas devem ser contadas? Que moribundos 

dizem hoje palavras tão duráveis que possam ser transmitidas como 

um anel, de geração em geração?
1
 

                                                           
1 BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. São 

Paulo. Editora Brasiliense, 1994. Pag 114. 
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Em algum momento tal figura desvaneceu de nosso imaginário, e a experiência, ao 

invés de narrada, comunicada e compartilhada pelos membros de uma comunidade, 

trancafiou-se no interior do calabouço de um homem assustado e petrificado diante do 

que se apresentava a seus olhos, não mais misteriosos ou bondosos, mas estupefatos. 

Benjamin marca o momento do retorno dos homens participantes da guerra como 

momento crucial para se entender essa perda da capacidade de comunicar experiência: 

Já se podia notar que os combatentes tinham voltado silenciosos do 

campo de batalha. Mais pobres em experiências comunicáveis, e não 

mais ricos. (...) Uma geração que ainda fora à escola num bonde 

puxado por cavalos viu-se abandonada, sem teto, numa paisagem 

diferente em tudo, exceto nas nuvens, e em cujo centro, num campo de 

forças correntes e explosões destruidoras, estava o frágil e minúsculo 

corpo humano.
2
 

O filósofo italiano Giorgio Agamben, pensando a experiência na contemporaneidade a 

partir de Benjamin e outros tantos filósofos, começa o primeiro capítulo de seu livro 

Infância e História afirmando que “todo discurso sobre a experiência deve partir 

atualmente da constatação de que ela não é mais algo que ainda nos seja dado fazer. 

(...) aliás, a incapacidade de fazer e transmitir experiências talvez seja um dos poucos 

dados certos de que disponha sobre si mesmo {o homem contemporâneo}”
3
.  

Podemos então descrever esse debruçar-se sobre o problema da experiência na 

contemporaneidade, se partirmos de Agamben, como uma busca arqueológica, e então 

nos veremos na figura munida de um pincel, espanando poeira, terra e outros detritos 

por sobre um fóssil fragilizado pela ação do tempo, em nome de uma maior 

compreensão de sua causa mortis: 

Nós hoje sabemos que, para a destruição da experiência, uma 

catástrofe não é de modo algum necessária, e que a pacífica 

existência cotidiana em uma grande cidade é, para esse fim, 

perfeitamente suficiente. Pois o dia a dia do homem contemporâneo 

                                                                                                                                                                          
 
2
 Ibidem p. 114- 115. 

3
 AGAMBEN, Giorgio. Infância e História: destruição da experiência e origem da história. Trad. 

Henrique Burigo. Belo Horizonte. Editora UFMG, 2005, Pag 21. 
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não contém quase nada que seja ainda traduzível em experiência: não 

a leitura do jornal, tão rica em notícias do que lhe diz respeito a uma 

distância insuperável; não os minutos que passa, preso ao volante, em 

um engarrafamento; não a viagem às regiões ínferas nos vagões do 

metrô nem a manifestação que de repente bloqueia a rua; (...) O 

homem moderno volta para casa à noitinha extenuado por uma 

mixórdia de eventos – divertidos ou maçantes, banais ou insólitos, 

agradáveis ou atrozes - , entretanto nenhum deles se tornou 

experiência. 
4 

Ao juntarmos os trechos de Agamben e Benjamin, percebemos então como se 

entrelaçam as figuras do homem contemporâneo e do combatente que acaba de voltar à 

sua terra após um longo hiato de tempo, ambos são acima de tudo homens exilados de 

sua humanidade, aprendendo os códigos para sobreviver num mundo que já não é mais 

feito para os limites de seu corpo, e sim para os limites das máquinas, às quais é ele 

quem tem que se adequar. Não é mais um mundo de distâncias curtas, percorridas a pé 

ou a cavalo, de mercadorias feitas como artesanato, a partir das mãos humanas, é um 

mundo de aviões, navios, bombas, tanques, trens, carros, da esteira de produção da 

fábrica e etc. É um mundo de um ritmo e uma dimensão exteriores a seu corpo, hostil. 

Não é difícil imaginar a sensação de pequenez que experimenta esse homem retornado 

da guerra, a sensação de impotência e da fragilidade da vida humana. É nesse contexto 

que surge o projeto da ciência moderna, e é ela, a ciência, que vem ocupar um território 

que antes era da religião, o papel de oferecer conforto e segurança a esse homem que se 

vê tão pequenino nesse novo ambiente que a ele se coloca. A ciência se apresenta como 

a segurança inquestionável, o valor supremo, em oposição à insegurança que a 

experiência tradicional evocava.  

A partir daí podemos fazer a distinção entre experiência e experimento. A experiência, 

segundo Agamben, fundamenta-se sobre a ideia de autoridade, da autoridade conferida 

àquele que a comunica. Entretanto, ela mesma é incompatível com a certeza. E é 

justamente aí, nesse embate entre a autoridade humanamente errônea da experiência e a 

certeza extra-humana da ciência, que a segunda impõe-se à primeira, formando o sujeito 

da ciência, colocando em marcha o processo de empobrecimento da experiência. 

                                                           
4
 Ibidem p. 21 – 22. 
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A ideia de uma experiência separada do conhecimento tornou-se para 

nós tão estranha a ponto de esquecermos que até o nascimento da 

ciência moderna, experiência e ciência possuíam cada uma o seu 

lugar próprio. E não só: distintos eram também os sujeitos de que 

lançavam mão. Sujeito da experiência era o senso comum, presente 

em cada indivíduo (...), enquanto que o sujeito da ciência é o nous ou 

intelecto agente, que é separado da experiência, <<impassível>> e 

<<divino>>.
5 

Agamben faz, então, a distinção entre ter e fazer experiência, fundamental para 

pensarmos o estatuto da experiência para o sujeito a partir desse momento. A finalidade 

da experiência tradicional era a de levar o homem à maturidade, ou seja, “a uma 

antecipação da morte como ideia de uma totalidade consumada da experiência”, 

segundo nos diz o próprio Agamben. Logo, tal experiência caracteriza-se por uma 

natureza finita, condizente com o limite do próprio homem, que a pode, ao final de sua 

vida, possuí-la. Já o homem contemporâneo, sujeito da ciência, pode apenas fazê-la, 

uma vez que para ele a experiência torna-se infinita, já que o processo da acumulação 

sem fim do conhecimento, colocado em funcionamento na modernidade, torna-o 

passível de sofrer acréscimos apenas, mas nunca de aceder a uma experiência final, 

pacificadora. 

É possível termos um pouco mais clara essa mudança de paradigmas que se deu após a 

assunção da ciência como o valor mais alto para a humanidade, ao lermos em Agamben 

que “em um certo sentido, a expropriação da experiência estava implícita no projeto 

fundamental da ciência moderna.”
6
 Agamben quer chamar a atenção, com essa fala, 

para a impossibilidade da coexistência entre experiência e ciência num meio que a 

ciência tem o seu privilégio inquestionável. 

Portanto, vemos que para Agamben a experiência está decididamente perdida e não nos 

resta outra alternativa que não assumir o inexperienciável de nossa época, pois o sujeito 

que era capaz de fazer experiência já não existe mais, esse sujeito só poderia existir 

antes do projeto da ciência moderna. Entretanto, para Walter Benjamin, o homem 

moderno padece de uma pobreza da experiência que se encaminha para uma abolição da 

                                                           
5
 Ibidem p. 26. 

6
 Ibidem p. 25. 
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mesma, porém, o mecanismo no homem que o permite ter experiência com as coisas do 

mundo lá continua, obnubilado, mas não extinto pelo devir moderno.  

Em seus edifícios, quadros e narrativas a humanidade se prepara, se 

necessário, para sobreviver à cultura. E o que é mais importante: ela 

o faz rindo. Talvez esse riso tenha aqui e ali um som bárbaro. 

Perfeito. No meio tempo, possa o indivíduo dar um pouco de 

humanidade àquela massa, que um dia talvez retribua com juros e 

com os juros dos juros.
7
 

Nesse trecho, vemos que Benjamin atribui um tom bárbaro ao homem que faz essa 

passagem que Agamben nos mostrou ser o processo da transformação do sujeito da 

experiência tradicional no sujeito da ciência. Benjamin escreve que a humanidade se 

prepara, quase como se fosse uma guerra, para salvar os artefatos desses outros tempos, 

os “quadros e narrativas”, para “sobreviver à cultura”, atingindo esse terreno da 

ciência, que decreta, segundo ele, a morte da cultura, de uma cultura ligada à idéia de 

experiência, que não poderia sobreviver à perda da mesma. Podemos aqui pensar na 

proliferação e na lógica de museus que vivemos hoje em dia como uma confirmação 

desse enclausuramento da cultura na contemporaneidade prevista aqui pelo filósofo 

alemão. Para ele, ainda, a humanidade o faz rindo, inconsciente do calabouço a que 

voluntariamente se dirige.  

Entretanto, esperançoso, Benjamin acredita que nesse meio tempo, até a dissolução 

completa da experiência e por conseguinte da cultura, o indivíduo possa e deva buscar 

reestabelecer a humanidade a essa massa, pois a expropriação da experiência é também 

a expropriação da humanidade inerente ao homem. Por isso, confiante, Benjamin 

escreve que a massa “um dia talvez retribua com juros e com os juros dos juros” , 

utilizando-se de um termo de valor tipicamente capitalista, os juros, para mostrar o 

quanto se pode ganhar e o quão importante é esse embate e essa busca. E se Benjamin 

acredita na narração como meio para se estabelecer o duelo com o devir 

inexperienciante vigente a partir da modernidade, para Agamben é a fábula que contém 

a potência de aludir ao inexperienciável do mundo contemporâneo. 

 

                                                           
7
 BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. São 

Paulo. Editora Brasiliense, 1994. Pag 119. 
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 1.2. Experiência e Memória: Narrar para experienciar 

A estrutura da memória é considerada como decisiva para a estrutura 

filosófica da experiência. Na verdade, a experiência é matéria da 

tradição, tanto na vida privada quando na coletiva. Forma-se menos 

com dados isolados e rigorosamente fixados na memória, do que com 

dados acumulados, e com frequência inconscientes, que afluem à 

memória. (...) {Bergson} rejeita qualquer determinação histórica da 

experiência, evitando, com isto, acima de tudo, aproximar daquela 

experiência, da qual se originou sua própria filosofia, ou melhor, 

contra a qual ela foi remetida. É a experiência inóspita, ofuscante da 

época da industrialização em grande escala. Os olhos que se fecham 

diante desta experiência confrontam outra de natureza complementar 

na forma por assim dizer de sua reprodução espontânea.
8
 

Nesse momento do texto Sobre alguns temas em Baudeilaire, Benjamin recorre a 

Bergson na tentativa de estabelecer um diálogo entre a experiência e as noções de 

memória, tradição e duração com que trabalha Bergson. Benjamin afirma que apesar de 

Bergson evitar comprometer-se com a ideia de uma experiência empobrecida, inóspita, 

é apenas a partir dessa noção que ele pôde formular uma estrutura filosófica da 

experiência, somente após sua expropriação dá-se a ver a “outra [experiência] de 

natureza complementar”. É também Bergson quem define o caráter da experiência como 

algo que acontece na durée (duração), termo que já traz intrínseco as noções de tempo e 

que muito tem a ver com o conceito de ritmo que trabalharemos mais adiante buscando 

a relação a ser estabelecida entre o cinema e a experiência. 

Onde há experiência no sentido estrito do termo, entram em 

conjunção, na memória, certos conteúdos do passado individual com 

outros do passado coletivo.
9
 

É, portanto, a partir dessa noção de que para haver experiência é preciso que se 

estabeleça a conjunção entre memória individual e coletiva que Benjamin caracteriza a 

narração como ponto de contato entre esses dois mundos.  

Na substituição da antiga forma narrativa pela informação, e da 

informação pela sensação reflete-se a crescente atrofia da 

                                                           
8
 BENJAMIN, Walter. Baudelaire e a modernidade.– Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2015. Pag. 105. 

9
 Ibidem, p. 105. 
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experiência. Todas essas formas, por sua vez, se distinguem da 

narração, que é uma das mais antigas formas de comunicação. Esta 

não tem a pretensão de transmitir um acontecimento, pura e 

simplesmente (como a informação o faz); integra-o à vida do 

narrador, para passa-lo aos ouvintes como experiência.
10

 

Assim sendo, vemos que para Benjamin, experiência, no sentido estrito do termo, está 

ligada a essa relação entre a vivência de um indivíduo e a comunicação entre ela e a 

tradição na qual ele se insere. Podemos então dizer que a atrofia da experiência se liga 

diretamente à ruína de um ideal de comunidade, de valores em comum que se 

comunicam e se interpenetram, perpetuando-se por meio da comunicação das 

experiências vividas, pelo senso comum, que não mais pode ocorrer por meio da 

transmissão de informação, mas apenas pela narração, uma vez que esta possui um 

outro estatuto ontológico que não visa unicamente o conhecimento e sim, busca atrelá-

lo a algo maior, à vida do interlocutor.  

Podemos notar, então, a potência da qual a narração, em Benjamin, é imbuída. Portanto, 

não é a toa que encontramos essa elucidação acerca da experiência em um texto de 

Benjamin que parte da aposta tardia de Baudelaire na poesia lírica, em seu livro As 

Flores do Mal:  

Baudelaire fixou essa constatação na imagem crua de um duelo, em 

que o artista, antes de ser vencido, lança um grito de susto.
11

 

1.2.2 Experiência como Infância: A potência da fábula  

Já o filósofo contemporâneo Giorgio Agamben nos apresenta a questão estabelecendo 

inicialmente “o problema da experiência como pátria original do homem”, colocando o 

homem moderno como necessariamente um exilado, onde quer que se encontre. A partir 

daí, Agamben desenvolve esse tema buscando a fagulha inicial dessa relação do homem 

com as coisas do mundo a que se veio chamar de experiência, a qual ele caracteriza 

como a infância da linguagem. 

Como infância do homem, a experiência é a simples diferença entre 

humano e linguístico. Que o homem não seja sempre já falante, que 

ele tenha sido e seja ainda in-fante, isto é a experiência.
12

 

                                                           
10

 Ibidem, p. 107. 
11

 Ibidem, p. 111. 
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Nesse sentido, é interessante pensar a diferença entre as noções de Montaigne e 

Rousseau acerca da experiência. Ambos relatam visões muito parecidas de um certo 

encantamento que os assoma, entretanto, enquanto o primeiro se referia à experiência 

como um vislumbrar a morte, preparar-se para morrer, o segundo a compara à sensação 

do nascimento, do maravilhamento. Como podemos ler em Agamben: 

“No capítulo VI do segundo livro dos Essais, (...) Montaigne relata 

um incidente ao qual parece atribuir uma importância particular. Um 

dia, ele conta, eu estava a passear, não longe de casa, em um cavalo 

pequeno e trôpego, quando ‘um de meus serviçais, grande e forte, 

montando um baio brioso, (...) precipitou-se como um colosso contra 

o pequeno homem e seu pequeno cavalo, fulminando-os com o seu 

peso e lançando-nos, um e outro, de pernas para o ar: e eis o cavalo 

abatido por terra, completamente atordoado, e eu, dez ou doze passos 

mais adiante, morto, estendido de bruços, (...) sem mais nenhum 

movimento ou consciência, como uma raiz. (...) Quando recomecei a 

ver, foi com uma vista tão turva, débil e morta, que discernia apenas a 

luz... quanto às funções da alma, estas nasciam passo a passo com as 

do corpo. (...) Parecia-me que minha vida não me sustivesse senão à 

flor dos lábios: fechei os olhos para ajudar-me, era esta a impressão, 

a empurrá-la para fora, e sentia prazer na languidez e no abandono. 

Era uma imaginação que nada fazia além de nadar levemente à 

superfície de minha alma, tenra e flébil como tudo o mais, mas na 

verdade destituída de desgosto, antes mesclada àquela doçura que 

prova quem se deixa deslizar no sono. (...)‘Eu tinha – ele retoma – o 

estômago oprimido pelo sangue coagulado e as minhas mãos para ali 

corriam sozinhas, como o fazem frequentemente aonde prure, contra 

o parecer de nossa vontade. (...) Estas paixões, que nãos nos tocam 

senão através da casca, não se podem dizer nossas. Para torna-las 

nossas, é preciso que o homem nelas se tenha empenhado 

completamente; e as dores que os pés e as mãos sentem enquanto 

dormimos, estas não nos pertencem’. 

Existem portanto certas experiências que não nos pertencem, que não 

podemos dizer ‘nossas’, mas que, justamente por isso, porque são, 
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precisamente, experiência do inexperienciável, constituem o limite 

último ao qual se pode lançar-se a nossa experiência em sua tensão 

para a morte. ‘Este relato de um evento tão fútil – conclui Montaigne 

– seria um tanto vão se não fosse pelo ensinamento que dele extraí: 

pois, na verdade, para habituar-se à morte, creio nada se possa fazer 

a não ser avizinhar-se dela... esta não é a minha doutrina: é o meu 

estudo; não é a lição de um outro, é a minha’.
13

 

A partir desse trecho em que Agamben reproduz um excerto escrito por Montaigne em 

que o francês discorre acerca de sua experiência pessoal da sensação experimentada ao 

aproximar-se da morte, podemos ver como ele caracteriza esse momento como um novo 

tipo de experiência, uma experiência que não se dá pelo intelecto, que não nos pertence, 

a qual não nos “empenhamos completamente”, mas que se nos dá apenas, que se impõe 

a nós, que aparece para nós ao nos avizinharmos da morte. Já para Rousseau, essa 

mesma sensação  de uma experiência transcendental se configura no momento do 

nascimento, ou na sensação desse nascimento, poderemos ver no trecho também 

reproduzido por Agamben: 

‘Encontrava-me, por volta das seis – ele escreve - , na descida de 

Ménilmotant, quase defronte ao Galant-Jardinier, quando, ao brusco 

afastar-se de algumas pessoas que caminhavam à minha frente, vi 

precipitar-se sobre mim um grande cão dinamarquês que, 

arremessando-se com toda a força diante de uma carruagem, não teve 

tempo de frear sua corrida nem de evitar-me quando me avistou... 

Não senti nem o golpe, nem a queda, nem nada daquilo que se seguiu, 

até o instante em que acordei... O estado em que me encontrei 

naquele momento é demasiado singular para deixar de descrevê-lo 

aqui. A noite avançava. Vi o céu, algumas estrelas e um pouco de 

vegetação. Esta primeira sensação foi um átimo delicioso. Só através 

dela eu me sentia. Nascia para a vida naquele instante e era como se 

eu preenchesse com a minha leve existência todos os objetos que 

percebia. Inteiramente no momento presente, não me lembrava de 

nada; não tinha nenhuma noção distinta da minha individualidade 

nem a menor ideia do que me ocorrera; não sabia quem eu era ou 

onde estivesse; não provava nem dor, nem temor, nem inquietude. Via 

escorrer o meu sangue como teria visto um riacho, sem nem ao menos 
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pensar que este sangue me pertencesse de algum modo. Sentia em 

todo o meu ser uma calma inebriante, à qual, sempre que a recordo, 

não encontro nada de comparável em toda a atividade dos prazeres 

conhecidos.
14

 

Assim, também Rousseau descreve essa experiência como algo único, como uma 

filiação a algo maior. Escreve ele que “nascia para a vida naquele instante” em que 

“não tinha nenhuma noção distinta da minha individualidade”. É portanto de uma 

experiência quase religiosa a que nos referimos ao nos dedicarmos à essa ideia de 

experiência como uma dimensão outra, mais essencial, que se abre o homem, que o 

permite novamente agir no mundo. 

Podemos então pensar as conclusões finais de Agamben no primeiro capítulo de 

Infância e História, quando discorre sobre a relação entre infância e mistério, afinal, sob 

a perspectiva por ele apresentada da infância como dimensão original do humano, torna-

se mais palpável a ideia contida na experiência tradicional, mística, presente na 

antiguidade. Assim, percebemos uma recorrência da relação da experiência com uma 

antecipação da morte (“morrer, teleutãn, e ser iniciado, teleísthai, diz-nos Plutarco, são 

a mesma coisa”). Logo, Montaigne e Rousseau acabam por ser apenas dois lados da 

mesma moeda.  

Em seguida, buscando imaginar a partir de que se poderia fazer evocar essa experiência 

do inexperienciável, Agamben chega à ideia da fábula. Dessa forma, a fabulação 

caracteriza-se, para o filósofo italiano, como o território original da experiência do 

homem no mundo: 

 “É a fábula, isto é, algo que se pode contar, e não o mistério, sobre o 

qual se deve calar, que contém a verdade da infância como dimensão 

original do homem. Pois o homem da fábula libera-se do vínculo 

místico do silêncio transformando-se em encantamento: é um 

sortilégio, e não a participação em um saber iniciático, que lhe tolhe 

a palavra.”
15 

Na fábula tradicional, que teve sua principal expressão na Idade Média, Agamben 

chama a atenção para o fato de que acontece um certo movimento contra a natureza, em 
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que o homem, por uma espécie de feitiço, recebe o estigma (ou a benesse) do silêncio, e 

os animais “saem da pura língua da natureza e falam”. Assim, a partir dessa inversão 

de categorias entre o homem e a natureza, que deve ser, no final, rompida e superada, é 

que eles podem novamente reencontrar seu lugar no mundo, “a parte que lhes cabe na 

história”. 

 

1.2.3 Experiência: Notas sobre uma breve arqueologia 

Vimos acima o debruçar-se do moderno Walter Benjamin e do contemporâneo Giorgio 

Agamben em torno do tema da experiência e de sua ruína durante a modernidade. Como 

já frisado, Agamben busca uma nova experiência após a assunção do inexperienciável, 

que se remete à experiência tradicional, pré-moderna. Uma vez que o sujeito antes 

capaz de tê-la cindiu-se em dois na modernidade, impossibilitando a retomada da 

experiência em seu estatuto ontológico tradicional, Agamben nega uma nostalgia inútil 

dessa experiência inalcançável para o sujeito da ciência, propondo a concepção de uma 

nova forma de experiência. 

Benjamin, por outro lado, a partir do mesmo ponto, assume uma postura em que 

acredita que é preciso plantar o germe da experiência no interior mesmo do processo 

moderno, na crença de que a humanidade “um dia talvez retribua com juros e com os 

juros dos juros”.  

É curioso pensar que a visão de ambos se aplica à poesia de Baudelaire: se para 

Benjamin sua poesia é um retorno a uma tradição da poesia lírica para ressignificar a 

experiência na modernidade, como o desferimento de um último golpe de esgrima de 

um lutador já derrotado; para Agamben, o próprio conceito implícito de experiência 

com que Baudelaire trabalha, traduz a criação de um novo espaço para o homem que 

não aquela experiência mítica, tradicional, caracterizando seu livro, As Flores do Mal, 

como “provérbios do inexperienciável”. 

Torna-se possível então afirmar uma confluência de sentido em Benjamin e Agamben, 

apesar da aparente divergência. Não à toa ambos assumem a postura baudelairiana 

como uma postura exemplar para o artista moderno. A potência incluída na narração 

para um é a mesma que a da fabulação para o outro. 



 20 

Partindo dessa noção em ambos, trabalharemos com um conceito de experiência como 

algo que só se torna possível numa dimensão poética. Algo que apenas se dá ao homem 

após alcançada uma fissura no tempo linear. Nessa noção de dimensão poética, está em 

jogo a ideia de presença, de uma presença mais essencial, uma presença com as coisas 

do mundo, não uma presença individual, solitária, mas a percepção de uma presença 

única do homem com o mundo que o circunda, uma relação com a linguagem tributária 

do pensamento agambeniano, a ideia já trabalhada de infância da linguagem.  

Afinal, o humano só existe no interior da linguagem e a experiência não se dá para 

outros seres que não o ser humano, único ser que habita a linguagem. Todavia, para 

obter experiência, é necessário esse estado em que a linguagem abre para o mundo, 

como a criança que descobre a linguagem e subverte-a em seu interior, e não a 

linguagem coercitiva, que fecha contra o mundo.  

Quando afirmo que o homem só existe no interior da linguagem, que ele a habita, quero 

dizer com isso que a noção de linguagem que nos interessa é a da linguagem em estado 

de poesia, em comunhão com as coisas do mundo, elo reconciliador entre o corpo e a 

alma. Somente a partir dela pode-se verdadeiramente fazer experiência, restabelecendo 

ao homem sua dimensão natural de ser vivente entre seres viventes, reintegrando-o a um 

devir original do humano em contato com o mundano. 

Ao abrir o mundo à sua frente, com ele e para ele, reapresenta-se ao homem o espaço de 

sua ação no mundo. Por isso é a experiência a “pátria natural do homem”, pois somente 

onde e quando há experiência, o mundo lhe é devolvido. O homem, então, pertence ao 

mundo e o mundo o pertence, numa simbiose rítmica que apesar de fluida como um 

córrego, forma um elo inquebrantável como a fusão dos mais rígidos metais. Assim, a 

experiência e a natureza humana são inseparáveis, como o silêncio o é da música, ou o 

estático o é do movimento.  

Entretanto, é importante saber que o caminho dessa experiência outra que se abre ao 

contemporâneo está distante da experiência tradicional, pré-moderna. Buscamos aqui 

evocar uma experiência a partir da imagem poética evocada por Baudelaire, em que a 

vivência é apresentada “em sua nudez”. Escreve ele ainda: “O melancólico vê, 

assombrado, a Terra de volta a um simples estado natural.” Assim, a nossa aposta é 

que o homem possa, por si mesmo redescobrir o caminho dessa experiência outra a 

partir da assunção da tábula rasa, como escreve Walter Benjamin: 
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Sim, é preferível confessar que essa pobreza de experiência não é 

mais privada, mas de toda a humanidade. Surge assim uma nova 

barbárie. 

Barbárie? Sim. Respondemos afirmativamente para introduzir um 

conceito novo e positivo de barbárie. Pois o que resulta para o 

bárbaro dessa pobreza de experiência? Ela o impele a partir para 

frente, a começar de novo, a contentar-se com pouco, a construir com 

pouco, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda. Entre os 

grandes criadores sempre existiram homens implacáveis que 

operaram a partir de uma tábula rasa.
16

 

O que propomos, portanto, é a experiência como um reencantamento do mundo, uma 

epifania. Se para o homem contemporâneo, é dado fazê-la, e não mais tê-la, como 

pensado por Agamben, essa nova experiência, que parte da tábula rasa, do 

inexperienciável, encontra justamente no cinema, motor da própria modernidade, 

situado no interior mesmo do processo inexperienciante, o veículo mais potente no 

sentido de provocar a reconecção do homem à sua dimensão original, e é essa a tese que 

seguiremos desenvolvendo no segundo capítulo, pois por mais fugaz que seja esse 

instante de simbiose rítmica entre homem e mundo que rapidamente se perde no fluxo 

do tempo moderno, a busca por essa fagulha potencialmente incendiária é o destino do 

cinema contemporâneo.  

E para isso, nenhuma imagem é melhor que a imagem rodrigueana do garoto que 

bisbilhota atrás da porta, pelo buraco da fechadura. Mas aqui, não é a irmã ou a prima 

nua que o homem, posto novamente em estado infante, observa numa tensão de ser 

descoberto, o que observa esse homem igualmente tenso pelo peso que de repente 

descobre carregar em seus ombros é o mundo de que lhe foi vedado participar. 
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CAPÍTULO 2 

 

2. A chegada do trem à estação. 

 Com a invenção do fósforo, em meados do século passado, surge 

uma série de inovações que têm uma coisa em comum: disparar uma 

série de processos complexos com um simples gesto. A evolução se 

produz em muitos setores; fica evidente entre outras coisas, no 

telefone, onde o movimento habitual da manivela do antigo aparelho 

cede lugar à retirada do fone do gancho. Entre os inúmeros gestos de 

comutar, inserir, acionar etc., especialmente o click do fotógrafo 

trouxe consigo muitas consequências. Uma pressão do dedo bastava 

para fixar um acontecimento por tempo ilimitado. O aparelho como 

que aplicava ao instante um choque póstumo. (...) O mover-se através 

do tráfego implicava uma série de choques e colisões para cada 

indivíduo. Nos cruzamentos perigosos, inervações fazem-no 

estremecer em rápidas sequências, como descargas de uma bateria.
17

 

 

É no contexto do desmoronamento da experiência e da inauguração para o homem de 

um tempo secular que tem nascimento o cinema, uma arte moderna por natureza. E 

junto com a modernidade, o cinema traz para si a função de suprir essa carência de 

estímulos que torna-se uma característica desse homem pertencente à multidão, cujo 

sistema sensorial foi forçosamente submetido a um treinamento complexo para 

sobreviver ao caos urbano, a que Baudelaire se refere como um “tanque de energia 

elétrica”. 

Some-se a isso a vertiginosa velocidade que se impõe ao homem como fruto da 

galopante industrialização e do desenvolvimento da técnica, pautando o modo de 

produção cinematográfica menos pela lógica de manufatura, vigente até então na 

produção artística, que pela automatização da esteira fordista, acarretando na criação de 

um modelo que implica a burocratização das funções no seu processo de feitura, e a 

consequente alienação dos trabalhadores quanto ao produto final de seu trabalho. Assim 
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sendo, “aquilo que determina o ritmo da produção na esteira rolante está subjacente ao 

ritmo da receptividade, no filme”.  

O episódio primeiro que marca o advento da arte cinematográfica é sintomático da 

relação que se estabelece entre o público e o cinema, entre o cinema e o capitalismo, 

entre o ritmo da vida de então e o ritmo a ser impresso nos fotogramas de uma arte que 

acabava de engatinhar. No dia 28 de dezembro de 1895, na capital francesa, a exibição 

do filme L’Arrivée d’un Train, seguida por outros curtas realizados pelos irmãos 

Lumière, selou o início da história do cinema. Sobre A chegada do trem na estação, 

escreveu Tarkovski, em “Esculpir o tempo”: 

Esse filme, feito por Auguste Lumière, foi simplesmente o resultado da 

invenção da câmera, da película e do projetor. O espetáculo, que só 

dura meio minuto, mostra um trecho da plataforma ferroviária 

banhada pela luz do sol, damas e cavalheiros caminhando por ali, e o 

trem que surge do fundo do quadro e avança em direção à câmera. À 

medida que o trem se aproximava, instaurava-se o pânico na sala de 

projeção, e as pessoas saíam correndo. Foi neste momento que 

nasceu o cinema, e não se tratava apenas de uma questão de técnica 

ou de uma nova maneira de reproduzir o mundo. Surgira, na verdade, 

um novo princípio estético.
18

  

É importante ainda salientar o fato de que o marco inicial da sétima arte não foi 

demarcado a partir da invenção tecnológica da imagem em movimento ou do 

Cinematógrafo. A história da imagem em movimento começa em 1882 com o Fuzil 

Fotográfico de Etienne- Jules Marey e segue com o Cinetoscópio, invenção de Thomas 

Edison em 1894. O próprio Cinematógrafo, invenção dos irmãos Lumière, capaz de 

filmar e projetar imagens em movimento, já havia sido utilizado antes, em março de 

1895, numa demonstração do próprio equipamento na Sociedade de Encorajamento da 

Indústria Nacional, e em outras sessões de demonstração do dispositivo que se 

sucederam entre a primeira projeção e a sessão do dia 28 de dezembro, no Salon Indien, 

porão do Grand Café, em que cerca de 35 espectadores pagaram 1 franco cada um para 

assistir a uma série de curtas projeções cinematográficas: A saída dos operários das 

usinas, A chegada do trem à estação, O almoço do bebê e O mar foram alguns dos 
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filmes apresentados. Aí sim nasce o que se veio a chamar de Cinema. Apenas quando, à 

projeção das imagens em movimento numa estrutura física específica em que uma 

plateia se formava, estava vinculado um ingresso a lhes ser cobrado, é que se 

caracterizaria o cinema, selando assim a relação capitalista no cerne da experiência 

cinematográfica. O cinema é mais uma mercadoria barata disponível ao anestesiado 

operariado fabril. 

Voltemos então à imagem suscitada por Tarkovski do que entrou para a história como o 

primeiro filme de todos os tempos, A chegada do trem à estação. Pensemos então 

nessas pessoas que dentro daquele porão de um café, fugiram assustadas com a 

velocidade com que o trem se deslocava em sua direção. A figura do trem, então, 

provocava ainda espanto e admiração no homem moderno. Como os carros não estavam 

ao alcance da maioria dos homens em virtude de seu alto custo, o trem figurou como 

principal meio de deslocamento do homem da multidão nas grandes cidades, que 

começava a vivenciar na prática, por meio do trabalho com máquinas e da formação de 

uma massa proletariada, o veloz desenvolvimento industrial europeu. Desde então, o 

cinema foi muitas vezes vinculado à imagem do trem. Sem dificuldade encontramos em 

clássicos da história do cinema como em A roda, de Abel Gance, ou A General, de 

Buster Keaton, entre muitos outros, o trem como um personagem importante para o 

desenvolvimento do enredo.  

Entre a moldura feita pela tela de projeção moldada a partir do celuloide e a moldura 

feita pela janela do trem na qual o viajante e o espectador de cinema observam o mundo 

em movimento à sua frente, as semelhanças são muitas, mas a principal delas é a de 

ritmo. Em ambas situações, vemos aqui um homem lançado num ritmo que não é mais o 

seu. Não é o ritmo de suas pernas, de seu arfar. Seu deslocamento não mais obedece ao 

nível de sua fadiga ou à força de seus músculos. O ritmo do trem, do trabalho com as 

máquinas, do habitar a cidade e o ritmo do cinema estão umbilicalmente interligados. 

Não à toa, ao assistirmos a um filme do primeiro cinema, não temos a impressão de um 

tempo real, do tempo do tédio, vemos as ações num passo acelerado, galopante, como 

os cavalos de Muybridge ou o trem dos Lumière.  

Nasce então o cinema: filho da fotografia, sobrinho da locomotiva e neto da 

experiência.  
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2.1 A inauguração do tempo infernal  

Como chamamos atenção anteriormente, o tempo do tédio é substituído pelo tempo da 

máquina, seja a máquina com a qual o homem trabalha na fábrica, seja a máquina na 

qual ele se locomove (trem, carro). Benjamin escreve: “O homem, para quem a 

experiência se perdeu, se sente banido do calendário.” Nessa frase, o filósofo chama a 

atenção para a assunção, a partir da modernidade, de um novo ritmo de vida que impõe 

ao homem uma aceleração no tempo a que até então este estava acostumado. Esse 

tempo de um trabalho que é imposto ao homem visando a manutenção de uma 

sociedade cada vez mais complexa e da qual o elemento humano vai sendo cada vez 

mais negado é o que Benjamin vem a chamar de tempo infernal: 

Quando se projeta um desejo distante no tempo, tanto mais se pode 

esperar por sua realização. Contudo, o que nos leva longe no tempo é 

a experiência que o preenche e o estrutura. Por isso o desejo 

realizado é o coroamento da experiência. Na simbólica dos povos, a 

distância no espaço pode assumir o papel da distância no tempo; esta 

é a razão porque a estrela cadente, precipitando-se na infinita 

distância do espaço, se transformou no símbolo do desejo 

realizado.(...) O tempo contido no instante em que a luz da estrela 

cadente cintila para uma pessoa é constituído da mesma matéria do 

tempo definida por Joubert, com a segurança que lhe é peculiar: ‘O 

tempo – escreve – se encontra mesmo na eternidade; mas não é o 

tempo terreno, secular... É um tempo que não destrói; aperfeiçoa, 

apenas’. É o contrário daquele tempo infernal, em que transcorre a 

existência daqueles a quem nunca é permitido concluir o que foi 

começado.
19

  

Benjamin, neste trecho, nos dá a ver uma dimensão ideal do tempo a partir da definição 

de Joubert, o tempo da eternidade, que não destrói, aperfeiçoa. Ele fala dessa noção de 

tempo, que ele chama de tempo do rememorar, para o contrapor ao tempo que então se 

apresenta para o homem em sua uniformidade cronológica, o tempo infernal, tempo em 

que não mais se pode concluir o que foi começado. Assim, podemos pensar no homem 

moderno como um ser deslocado de uma noção mais fundamental do tempo, um exilado 

de sua dimensão original no tempo e lançado num tempo outro que não o seu. Um texto 
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fundamental para pensarmos essa relação que se cria entre o homem e o tempo à partir 

da lógica de trabalho forjada na Era Industrial é o Mito de Sísifo, na forma como o 

trabalha Albert Camus:  

Os deuses tinham condenado Sísifo a rolar um rochedo 

incessantemente até o cimo de uma montanha, de onde a pedra caía 

de novo por seu próprio peso. Eles tinham pensado, com suas razões, 

que não existe punição mais terrível do que o trabalho inútil e sem 

esperança.(...) 

O operário de hoje trabalha todos os dias de sua vida nas mesmas 

tarefas e esse destino não é menos absurdo.
20

 

Devemos então pensar como essa nova forma de lidar com o tempo, uma entidade tão 

fundamental para constituir a experiência humana de ser e estar no mundo, transforma e 

reconfigura o homem moderno em relação aos seus antepassados. Nossa tarefa aqui é 

averiguar como se encaixa o cinema, essa arte incipiente, na rotina desse homem e que 

papel assume na vida desse operário carente de estímulos e de destino absurdo, como 

diz Camus. Se vimos anteriormente com Agamben que a experiência é a pátria original 

do homem, é fundamental nos colocarmos na pele desse homem expatriado e tentar 

imaginar essa nova forma de se relacionar com as coisas ao seu redor. O cinema nasce 

dessa carência de estímulos a que é submetido o homem na sua rotina de trabalho, e por 

ser mesmo parte integrante do processo inexperienciante deflagrado na modernidade, se 

encaixa tão bem ao contexto de seu nascimento que não à toa cristaliza-se rapidamente 

como uma experiência de massa, infiltrando-se e passando a fazer parte do dia-a-dia do 

homem moderno. Andrei Tarkovski, escreve: 

Ao comprar seu ingresso, é como se o espectador estivesse 

procurando preencher os vazios da sua própria experiência , 

lançando-se numa busca do ‘tempo perdido’. Em outras palavras, ele 

tenta preencher aquele vazio espiritual que se formou em decorrência 

das condições específicas da sua vida no mundo moderno: a atividade 

incessante, a redução dos contatos humanos, a tendência materialista 

da educação moderna.(...) 
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Talvez o ritmo, a forma como o cinema transmite ao público aquela 

experiência condensada que o autor deseja compartilhar, 

corresponda mais intimamente ao ritmo da vida moderna e à falta de 

tempo que a caracteriza. Seria talvez até mesmo correto dizer que o 

público foi aprisionado pela dinâmica específica do cinema, em vez 

de simplesmente deixar-se arrebatar pelos estímulos que ele 

provoca?
21

 

Tarkovski toca, ao final deste trecho, no ponto em que deixamos o primeiro item desse 

segundo capítulo, de que as condições para a criação e rápida absorção pelas camadas 

populares do cinema são, acima de tudo, de ritmo. Ele indaga se, na verdade, o que 

explica a força com que chega o cinema a essa sociedade talvez não seja apenas uma 

questão de provocar os estímulos num homem impossibilitado de fazer experiência com 

as coisas do mundo, e sim, além disso e talvez até principalmente, uma questão de que o 

ritmo do cinema assume um poder quase hipnótico frente aos olhos do homem 

moderno.  

Vamos então assumir essa postura de que fala Tarkovski e da qual percebemos os ecos 

em Benjamin, de que o espectador de cinema adentra a sala, mesmo sem o saber, em 

busca de um “tempo perdido”. No caso do cinema, em específico, a ligação com o 

tempo fica clara uma vez que é ele o fundamento principal da arte cinematográfica. 

Pensemos esse espectador colocado em sua cadeira, entregue a esse ritmo específico 

que lhe impõe a tela grande iluminada pelo vai e vem das imagens em movimento na 

qual ele crava os olhos cansados. O que ele busca ali é algo da experiência que se 

perdeu, e a experiência só é possível no tempo, como nos lembra Benjamin: “o que nos 

leva longe no tempo é a experiência que o preenche e o estrutura”. Assim, a hipótese de 

que o motor do cinema é a busca do tempo perdido nos coloca próximos ao esforço 

empreendido por Marcel Proust no “Em busca do tempo perdido”, em que o tempo é 

justamente decomposto de sua linha uniforme e retirado do calendário para retornar ao 

“tempo do rememorar”, conceito de Benjamin que se comunica com a noção de ritmo 

que trabalharemos ao final desse capítulo a partir de Agamben.  

Dessa forma, esse capítulo segundo se trata exatamente do nosso debruçar sobre o 

conceito de tempo vinculado à noção de ritmo como elementos constitutivos da arte 

                                                           
21

 TARKOVSKI, Andrei. Esculpir o tempo. Trad. Jefferson Luiz Camargo. – 2 ed – São Paulo: Martins 

Fontes, 1998. Pag. 96. 



 28 

cinematográfica e verificar o que exatamente um termo tão complexo como “ritmo” 

pode nos indicar para pensarmos o que pode e o que deve o cinema no tocante à 

experiência. 

 

2.2 Ritmo: Um conceito fluvial 

Em problemas de Linguística geral I, Benveniste, no capítulo “A noção de ‘ritmo’ na 

sua expressão linguística”, discorre acerca da consolidação do vocábulo “ritmo” e como 

mesmo a conotação e o entendimento que temos desse termo só foi possível a partir de 

um processo no tempo de uso, descoberta e elucidação. 

A noção de ‘ritmo’ é das que interessam a uma ampla porção das 

atividades humanas. Serviria talvez até para caracterizar 

distintivamente os comportamentos humanos, individuais e coletivos, 

na medida em que tomamos consciência das durações e das sucessões 

que os regulam e também quando, além da ordem humana, 

projetamos um ritmo nas coisas e nos acontecimentos. Essa vasta 

unificação do homem e da natureza sob uma consideração do 

‘tempo’, de intervalos e de repetições semelhantes, teve como 

condição o próprio emprego da palavra, a generalização, no 

vocabulário do pensamento ocidental moderno, do termo ritmo. 
22

 

Benveniste, primeiro, recorre aos inícios da gramática comparada, que liga o termo 

“ritmo” a “fluir” e o estabelece tomado aos movimentos regulares das ondas. Entretanto, 

para Benveniste, a ligação entre “ritmo” e fluir ao movimento regular das ondas se 

revela no mínimo inexata, já num primeiro exame. Inversamente, o autor explica que 

não se pode dizer do mar que flui, tal termo aplica-se com muito mais exatidão ao 

movimento contínuo do rio. 

A partir daí, Benveniste realiza uma arqueologia do termo, remontando aos primeiros 

usos do termo, ausente ainda nos poemas homéricos e presente na alta antiguidade, 

principalmente na antiga filosofia jônia, mais precisamente em Leucipo e Demócrito, 

dos quais Aristóteles nos transmitiu várias citações e graças a quem podemos ter uma 

compreensão de que o termo ritmo, naquele contexto, designava “‘forma’, entendendo 
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por aí a forma distintiva, o arranjo característico das partes num todo.” Se 

procurarmos os poetas líricos e os trágicos, é num sentido parecido que vemos o termo 

ser empregado, designando, por exemplo, “formas de humor ou de caráter”.  

O autor ainda chama a atenção para o fato de que até o período ático, o termo designado 

para “ritmo” ainda não assume essa conotação que hoje conhecemos de “ritmo”, 

traduzindo-se muito mais por forma que por “ritmo”, propriamente. Além disso, ele 

acrescenta que para “forma” há em grego outras expressões, das quais “ritmo” deve se 

diferenciar de algum jeito melhor do que pode indicar a tradução. Ele diz ainda, 

comparando vocábulos gregos, que a derivação clássica para “forma” se define como 

uma “forma” fixa, realizada, posta de algum modo como um objeto. Já “ritmo”, ao 

contrário, “segundo os contextos onde aparece, designa a forma no instante em que é 

assumida por aquilo que é movediço, móvel, fluido, a forma daquilo que não tem 

consistência orgânica: convém ao pattern de um elemento fluido, a uma letra 

arbitrariamente modelada, a um peplo que se arruma como se quer, à disposição 

particular do caráter ou do humor. É a forma improvisada, momentânea, modificável.” 

23
Que a noção de fluidez aí se encaixe para dar conta dessa noção de uma “forma” em 

movimento é fruto da filosofia da época e da relação com a natureza que Heráclito e 

Demócrito, figuras centrais da filosofia jônia, preconizavam. 

Se a partir daí podemos começar a vislumbrar como o vocábulo utilizado para designar 

“ritmo” foi aos poucos tomando o significado pelo qual hoje o entendemos, foi Platão 

que o precisou, quando ao falar de harmonia – “harmonia é uma consonância, a 

consonância de um acorde” - , caracteriza “ritmo” como algo que “resulta do rápido e 

do lento, primeiro opostos, depois concordes”. E ainda mais quando, ao se referir aos 

jovens, que mesmo sendo ardentes e turbulentos, possuem certa ordem em seus 

movimentos, “essa ordem no movimento recebeu precisamente o nome de ritmo, 

enquanto se chama harmonia à ordem da voz na qual o agudo ou o grave se fundem”, 

escreve Platão a partir de Sócrates. A partir de então, podemos falar do “ritmo” de uma 

dança, de um canto, de um trabalho, “de tudo que supõe uma atividade contínua 

decomposta pelo metro em tempos alternados. A noção de ritmo está fixada”, escreve 

Benveniste. A partir desse entendimento anterior de “ ‘ritmo’ como configuração 
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espacial definida pelo arranjo e pela proporção distintivos dos elementos, atinge-se 

“‘ritmo’, configuração dos movimentos ordenados na duração”.  

Assim, podemos ver que tal esforço empreendido pelo autor nos demonstra como um 

conceito que nos parece simples, até mesmo natural, em nada deriva do mero olhar para 

o eterno vai-e-vem das ondas, como poderíamos ingenuamente pensar à princípio, mas 

sim, que apenas ao fim de um longo processo empreendido por pensadores de variadas 

épocas, a humanidade pôde precisar essa noção que nos é tão cara para pensar o cinema 

e sua potencialidade artística nessa tese. Se foi Platão quem o precisou, Heráclito e a 

filosofia jônia já tinham, anteriormente, a intuição da ligação imagética entre o rio e sua 

natureza de fluidez e escoamento à noção de “ritmo”. Foi necessário, então, um longo 

processo para que nós pudéssemos olhar para as vagas que se quebram infinitamente no 

mar e ver ali uma metáfora desse mesmo “ritmo” originalmente fluvial.  

 

2.3  Ritmo: Uma dilaceração e uma parada 

Em O homem sem conteúdo, Agamben começa o capítulo nove, intitulado A estrutura 

original da obra de arte, com a seguinte citação, atribuída ao poeta Friederich 

Horderlin: “Tudo é ritmo, todo o destino do homem é um só ritmo celeste, como toda 

obra de arte é um ritmo único, e tudo oscila dos lábios poetizantes do deus”
24

. 

Se pensarmos na frase atribuída a Heráclito, o “tudo flui”, poderemos entender essa 

frase de Holderlin como tributária do pensamento do filósofo jônio. Entretanto, é 

fundamental que tenhamos em mente que o que vemos hoje atribuído a Heráclito, no 

tocante a ritmo, assumia, naquela época, outro significado diferente do que a mera 

tradução contemporânea nos faria imaginar, uma vez que, como vimos, o termo ainda 

assumia um significado obnubilado que só vem a clarear-se com o passar do tempo.  

Assim sendo, Agamben se propõe a questão fundamental:  “o que é o ritmo, que 

Holderlin atribui à obra de arte como caráter original?” A partir daí, o filósofo italiano 

traça uma breve arqueologia do “ritmo”, tal qual faz Benveniste no ponto anterior desse 

capítulo. Entretanto, se para Benveniste a questão era um problema de linguística, 
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Agamben tenta conciliar a noção linguística às questões filosóficas que a precedem e 

perpassam.  

Será a partir da noção inicial do termo ritmo, como vimos em Benveniste, como forma, 

uma forma que se diferencia de uma forma estática, que assume o tom de uma forma 

momentânea, de algo que acontece no tempo, que o filósofo desencadeará seu 

raciocínio. Agamben traduzirá ritmo por estrutura (“ritmo é estrutura, esquema, 

contraposto à matéria elementar e inarticulada”) para ver como as ciências humanas e 

exatas lidaram com esse termo na história da humanidade. Agamben cita Lalande: 

O termo ‘estrutura’ designa ‘em contraposição a uma simples 

combinação de elementos, um todo formado a partir de fenômenos 

solidários, tais que cada um depende dos outros e pode ser aquilo que 

é apenas na e pela sua relação com eles’.
25

 

Aqui somos apresentados a uma ideia de ritmo como uma estrutura anterior a todas as 

coisas, como algo que norteia e organiza as coisas do mundo. Para aprofundar essa 

ideia, Agamben recorre a Aristóteles, que reprovava os pensadores, em particular os 

pitagóricos, que ao buscar os elementos primeiros para estabelecer o caráter da natureza 

chegavam aos números como elementos fundamentais além dos quais não nos seria 

possível ir além. Escreve Agamben: 

A ‘outra coisa’ que faz com que o todo seja mais do que a soma das 

suas partes tinha que ser, para Aristóteles, algo de radicalmente outro 

e, portanto, não um elemento existente à sua volta nos mesmos moldes 

dos outros – ainda que primeiro e mais universal -, mas algo que 

pudesse ser encontrado apenas abandonando o terreno da divisão ao 

infinito para entrar em uma dimensão mais essencial.
26

 

Aristóteles designa essa “forma” como a “causa do ser”, esse elemento mais essencial 

que ele busca, o princípio que dá origem e mantém cada coisa na presença. Não à toa 

Aristóteles refuta a teoria de todos os que definem a natureza como matéria elementar, 

pois ele identifica o princípio original da presença com “ritmo”, estrutura, até então 

compreendido como sinônimo de forma.  
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Nos chama especial atenção nesse trecho de Agamben que Aristóteles faça a relação de 

que o ritmo, como elemento essencial, só pode ser encontrado “abandonando o terreno 

da divisão ao infinito”. Aqui, é mister relembrar a noção de Benjamin que trabalhamos 

no segundo item desse capítulo, em que ele contrapõe o tempo do rememorar ao tempo 

secular, infernal. Tal relação entre ambas as coisas se torna cada vez mais evidente. 

Portanto, se pode vislumbrar já aqui algo que o filósofo italiano trabalhará em seu texto 

um pouco mais adiante, como o ritmo em si, ao estabelecer-se para o homem, ao abrir 

ao homem novamente o papel de sua ação no mundo, provoca uma cisão nos ponteiros 

dos relógios e reestabelece um tempo pré-calendário, um tempo do humano, tempo que 

não destrói, mas aperfeiçoa, tempo da sintonia do homem com as coisas do mundo. Para 

ilustrar a que dimensão do tempo estamos nos referindo, usaremos um trecho do conto 

de Edgar Allan Poe, chamado Colóquio de Monos e Una, em que Monos dialoga com 

Una sobre a sensação de morrer:  

E então, da ruína e do caos dos sentidos normais, pareceu emanar de 

mim um sexto, todo perfeição. Em seu exercício conheci um 

incontrolável deleite – contudo, um deleite ainda físico, na medida em 

que o entendimento dele não tomava parte. A atividade no corpo 

animal cessara por completo. Músculo algum estremecia; nervo 

algum vibrava; artéria alguma palpitava. Mas ele parecia ter brotado 

no cérebro, isso a respeito do qual palavra alguma podia transmitir à 

inteligência meramente humana uma concepção até mesmo vaga. 

Permita-me denominá-lo uma pulsação pendular mental. Era a 

encarnação moral da ideia abstrata que o homem faz do Tempo. Pela 

absoluta uniformização desse movimento—ou de tais como ele—os 

ciclos dos próprios orbes do firmamento foram ajustados. Com seu 

auxílio medi as irregularidades do relógio sobre a lareira, e dos 

relógios de bolso dos atendentes. O tique-taque deles chegou-me 

penosamente aos ouvidos. Os mais ligeiros desvios da autêntica 

proporção—e esses desvios predominavam em todos—afetavam-me 

exatamente como as violações da verdade abstrata costumavam, no 

mundo, afetar o senso moral. Embora não houvesse ali no aposento 

dois relógios capazes de dar os segundos individuais pontualmente 

juntos, mesmo assim não tive dificuldade em manter com firmeza em 

minha mente os tons e respectivos erros momentâneos de cada um. E 

isso – esse penetrante, perfeito, incriado sentimento de duração – esse 
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sentimento existindo (na medida em que homem algum poderia ter 

concebido que existisse) independentemente de qualquer sucessão e 

eventos – essa ideia – esse sexto sentido, brotando das cinzas dos 

demais foi o primeiro passo óbvio e certeiro da alma intemporal pelo 

limiar da Eternidade temporal.
27

 

Imprescindível por ora utilizarmos Benjamin, que escreve, “Se damos crédito a Bergon, 

a presentificação da durée (duração) é que libera a alma humana da obsessão do 

tempo.” O que se vê nesse diálogo encenado por Edgar Allan Poe é precisamente a 

descrição do que seria essa presentificação da duração, conceito bergsoniano que se 

concatena perfeitamente com o de ritmo em Agamben, como uma fissura no tempo 

linear que abre para o homem uma dimensão temporal perfeita. Escreve Bergson, que 

realiza a oposição entre o tempo da duração, uno e interpenetrado e o tempo físico, 

calculável e divisível: “Esse pretenso tempo homogêneo, como tentamos demonstrar em 

outra parte, é um ídolo da linguagem, uma ficção”. 

Em nossa tese, o que defendemos é que o ritmo da modernidade foi que baniu o homem 

de sua pátria original, a experiência, e que apenas uma arte cujo fundamento seja o 

ritmo, como o cinema, seria capaz de fazer o homem ao menos vislumbrar a dimensão 

de sua derrota, de provocar essa fagulha poética em sua vivência anestesiada. O cinema 

é a arte por excelência capaz dessa fagulha porque apenas ele consegue conjugar 

imagem, som, sentimento e música no tempo, captar a passagem do tempo e inventar 

uma dimensão temporal, só o cinema tem como elemento primordial a orquestração 

desses elementos todos numa unidade rítmica, só ele, portanto, pode aceder a um ritmo 

mais original e tornar-nos verdadeiramente presentes mais uma vez no mundo. 

Outro ponto importante a que podemos voltar a partir desse trecho de Edgar Allan Poe, 

é a relação que trabalhamos no primeiro capítulo entre uma certa antecipação da morte e 

experiência, ligando-a agora à noção de ritmo. Lemos também em Benjamin que “o ser 

capturado pelo belo é um ad plus ire (ir ao encontro dos muitos), como os romanos 

chamavam a morte”,  e em Tarkovski, que “o objetivo da arte é preparar uma pessoa 

para a morte, arar e cultivar sua alma”. Também em Agamben, encontramos em 

Montaigne e Rousseau essa ideia de experiência ligada à morte e ao nascimento. 
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Podemos então vislumbrar esse elo que propomos entre a noção de ritmo e sua 

presentificação e a noção de experiência a que chegamos no final do primeiro capítulo. 

  

Voltemos então ao texto de Agamben para elaborarmos melhor essa noção de Ritmo 

que nos sugere o filósofo italiano, aplicada, como veremos, à obra de arte. Assim 

poderemos observar de maneira mais translúcida como Ritmo e experiência acabam por 

se misturar e um só existe em sua medida para com o outro. Escreve Agamben, 

entrando de cabeça na problemática proposta por Aristóteles: 

 

Mas qual é, então, a essência do ritmo? Qual é o poder que concede à 

obra o seu espaço original? A palavra ‘ritmo’ vem do grego ‘corro, 

fluo’. O que flui, corre e flui em uma dimensão temporal, corre no 

tempo. Segundo a representação comum o tempo não é, de fato, nada 

além do puro fluir, o suceder-se incessante dos instantes ao longo de 

uma linha infinita. (...) 

Não obstante, o ritmo – assim como nós o representamos comumente 

– parece introduzir nesse eterno fluxo uma dilaceração e uma parada. 

Assim, em uma obra musical, ainda que ela seja de algum modo no 

tempo, percebemos o ritmo como algo que se subtrai à fuga 

incessante dos instantes e aparece quase como a presença atemporal 

do tempo. Assim, quando nos encontramos frente a uma obra de arte 

ou a uma paisagem imersa na luz da sua presença, observamos no 

tempo uma parada, como se fôssemos inesperadamente atirados em 

um tempo mais original. Há uma parada, uma quebra no fluxo 

incessante dos instantes que do porvir se perde no passado, e essa 

quebra e essa parada são precisamente o que dá e revela o estatuto 

particular, o modo da presença próprio da obra de arte ou da 

paisagem que temos diante dos olhos. Nós somos como que detidos, 

parados diante de algo, mas esse ser detido é também um ser-fora, 

uma ek-stasis em uma dimensão mais original.
28

 

Aqui percebemos que Agamben sugere que o Ritmo tem o poder de abrir uma fenda 

temporal nesse suceder dos instantes, devolvendo ao homem o seu espaço no mundo. 
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Tomando emprestado o conceito de Bergson de presentificação da duração, 

chamaremos esse momento de presentificação do ritmo. Escreve ainda Agamben: 

O ritmo concede aos homens tanto a demora extática em uma 

dimensão mais original que a queda na fuga do tempo mensurável. 

Ele mantém epocalmente a essência do homem, isto é, lhe doa tanto o 

ser quando o nada, tanto a instância no livre espaço da obra quanto o 

impulso para a sombra e a ruína. Ele é êxtase original que abre para 

o homem o espaço de seu mundo, somente a partir do qual ele pode 

fazer experiência da liberdade e da alienação, da consciência história 

e do extravio no tempo, da verdade e do erro.
29

 

Tributário do pensamento de Heidegger acerca da arte, presente no livro “A origem da 

obra de arte”, Agamben tenta em seu texto elaborar uma tese em que demonstra qual 

seria o papel da arte para o humano. É disso que se trata sua pesquisa sobre ritmo, 

estrutura e experiência, é nisso que ele quer chegar a partir do trabalho dessas noções. E 

a conclusão a que ele chega é que apenas a partir dessa relação com o mundo e com o 

tempo proposta pela obra de arte, pode o homem enfim, de certa forma, ter 

reestabelecida sua posição enquanto ser-no-mundo. 

Abrindo para o homem a sua autêntica dimensão temporal, a obra de 

arte lhe abre também, de fato, o espaço de seu pertencimento ao 

mundo, no qual ele pode ganhar a medida original de sua própria 

demora sobre a terra e encontrar a própria verdade presente no fluxo 

irrefreável do tempo linear. 

Nessa dimensão, o estatuto poético do homem sobre a terra encontra 

o seu sentido próprio. Somente porque na dimensão poética, ele faz a 

experiência do seu ser-no-mundo como sendo a sua condição 

essencial, um mundo se abre para a sua ação e a sua existência. 

Somente porque ele é capaz do poder mais inquietante, da pro-dução 

na presença, ele é capaz de práxis, de atividade livre e desejada. 

Somente porque alcança, no ato poiético, uma dimensão mais original 

do tempo, o homem é um ser histórico, para o qual está em jogo, a 

cada instante, o próprio passado e o próprio futuro.
30
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Podemos encontrar ecos entre o pensamento agambeniano e a proposição benjaminiana 

que vimos ao final do primeiro capítulo, em que ele sugere a assunção da barbárie, mas 

uma barbárie vista de modo positivo, pois a barbárie que destrói é a mesma que devolve 

ao homem a tábula rasa sobre a qual se pode começar de novo. Assim, essa dimensão 

mais original, esse lugar essencial que é momentaneamente devolvido ao homem na 

presentificação do ritmo, potência de que apenas a obra de arte é revestida, segundo 

Agamben, pode nada mais ser que a provocação do surgimento dessa mesma tábula 

rasa. Ao retirar o homem desse contexto rítmico imposto pela modernidade e acentuado 

na contemporaneidade, a presentificação do ritmo provoca nesse homem a sensação 

momentânea de pertencimento ao mundo, um mundo sobre o qual nada há, um mundo 

totalmente ligado à sua apropriação pessoal e rítmica dele, um mundo em forma de uma 

tábula rasa, sobre a qual pode ele novamente agir.  

 

2.2 Ritmo: Um indício de vida  

O cinema, então, retomando a discussão que se apresenta no início do segundo capítulo, 

para nós, desenvolve-se e caracteriza-se como uma arte do e no tempo, uma arte em que 

o elemento fundamental é o tempo e suas variações, e que, inclusive, só foi possível, 

como vimos, a partir do surgimento de uma noção específica de tempo a partir da 

modernidade, que resultou na colocação de um outro ritmo para a vivência do ser 

humano sobre a terra. Portanto, podemos assumir que o cinema é, sobretudo uma arte 

do ritmo. 

Em Esculpir o Tempo, Andrei Tarkovski aprofunda-se, optando por uma escrita mais 

pessoal, nas problemáticas cinematográficas do ato criativo, buscando suas imbricações 

e fazendo mesmo do livro um processo de autoconhecimento e um canal de diálogo 

aberto com os espectadores de seus filmes. No livro, Tarkovski defende que o ofício de 

um diretor de cinema é “esculpir o tempo”, trabalhá-lo, eliminar o que não interessa e 

configurá-lo para criar sua obra. É, portanto, o tempo o elemento fundamental do 

trabalho de um artista de cinema, segundo ele:  

Uma composição musical pode ser executada de diferentes maneiras, 

e sua duração também pode ser variada. Neste caso o tempo é 

simplesmente uma condição de certas causas e efeitos dispostos numa 

determinada ordem; tem um caráter abstrato e filosófico. O cinema, 
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por outro lado, é capaz de registrar o tempo através de signos 

exteriores e visíveis, identificáveis aos sentimentos. E assim, o tempo 

torna-se o próprio fundamento do cinema, como o som na música, a 

cor na pintura, o personagem no teatro.
31

 

Logo em seguida, o diretor nos coloca uma noção de ritmo no cinema que corrobora e 

melhor explica o que pra ele seria esse trabalho do diretor, e como tempo e ritmo estão 

umbilicalmente interligados nesse ofício: 

O ritmo, então, não é a sequencia métrica das diferentes peças: ele é 

criado pela pressão temporal no interior dos quadros. Além disso, 

estou convencido de que o principal elemento formal do cinema é o 

ritmo, e não a montagem, como as pessoas costumam pensar.
32

 

Podemos vislumbrar aqui a noção que tem Tarkovski de ritmo ao associá-lo ao cinema, 

caracterizando-o como “a pressão temporal no interior dos quadros”.  O diretor russo 

deixa claro, durante seu texto, que para ele “O fator dominante e todo-poderoso da 

imagem cinematográfica é o ritmo”. É possível observar com curiosidade como a noção 

fundamental de tempo se eleva à noção de ritmo de uma forma muito natural em sua 

enunciação acerca de uma natureza da arte cinematográfica. Como se o tempo fosse o 

elemento básico sobre o qual se pudesse recriar algo maior, ou ao menos dar um indício 

desse algo, a vida, tarefa que só é possível a partir do ritmo. Para entendermos um 

pouco mais a lógica desse uso, recorreremos a outra passagem em que Tarkovski versa 

sobre o ritmo: 

O ritmo é comunicado pela vida do objeto visivelmente registrado no 

fotograma. Assim como se pode determinar o tipo de corrente e de 

pressão existentes num rio pelo movimento de um junco, da mesma 

forma podemos identificar o tipo de movimento do tempo a partir do 

fluxo do processo vital reproduzido na tomada.
33

 

Tarkovski se utiliza aqui da figura do rio para explicar ritmo. Já vimos desde Benveniste 

e Agamben o quanto a figura do rio é a imagem fundamental para pensarmos o termo 

ritmo desde sua criação. Assim, podemos dizer que para Tarkovski, o tempo - suas 
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modulações e sua orquestração no interior das tomadas cinematográficas, a que ele 

chama ritmo - é o termo primeiro e a problemática fundamental da arte cinematográfica. 

Até aqui, poderíamos pensar que se tratam de duas conjugações diferentes de ritmo a 

noção do diretor russo e a do filósofo Giorgio Agamben, entretanto, o que percebemos 

ao prosseguir na leitura do livro de Andrei Tarkovski, é que essa noção aparentemente 

simples de ritmo como pressão temporal no interior de uma tomada cinematográfica dá 

lugar também para a presentificação do ritmo de que falamos na leitura de Agamben, 

desse espaço outro, dessa cisão no tempo linear, que é exatamente o que buscamos: 

Ele [o tempo] se torna perceptível quando sentimos algo de 

significativo e verdadeiro, que vai além dos acontecimentos 

mostrados na tela; quando percebemos, com toda clareza, que aquilo 

que vemos no quadro não se esgota na sua configuração visual, mas é 

um indício de alguma coisa que se estende para além do quadro, para 

o infinito: um indício de vida. 
34

 

Podemos perceber que nesse caso, o tempo e por conseguinte o ritmo, para o diretor, 

seria usado como uma ferramenta para dar a ver algo mais, como se fosse o elemento 

primeiro para que se pudesse dar ao espectador um indício de vida – a convergência 

dessa noção aplicada ao cinema com a tese defendida por Aristóteles de ritmo como 

elemento essencial que mantém as coisas na presença, fica aqui evidente. Para o diretor, 

é como se determinada conjugação do tempo pudesse encantar o espaço e a ação de tal 

forma que algo de inexplicável escapasse da tela e contagiasse a vida, reinventando-a e 

dando ao espectador um indício dessa força indomável que nos circunda. Para 

exemplificar essa relação, reproduzimos um trecho de uma carta endereçada a 

Tarkovski por uma mãe que a recebeu da filha, uma espectadora do diretor russo: 

Envolvemos os nossos sentimentos em palavras e tentamos expressar 

através delas a tristeza e a alegria e todo tipo de emoções, exatamente 

aquelas coisas que, na verdade, são impossíveis de expressar. Romeu 

disse belas palavras a Julieta, palavras vivas e expressivas, mas elas 

certamente  não disseram nem a metade daquilo que dava a Romeu a 

sensação de que o coração ia saltar-lhe do peito, que lhe prendia a 

respiração, e que levava Julieta a esquecer-se de tudo, exceto do seu 

amor. 
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Existe outro tipo de linguagem, uma outra forma de comunicação: a 

comunicação através dos sentimentos e imagens. Trata-se do contato 

que impede as pessoas de se tornarem incomunicáveis e que põe por 

terra as barreiras. Vontade, sentimento, emoção – eis o que elimina 

os obstáculos entre as pessoas que, de outra forma, encontrar-se-iam 

nos lados opostos de um espelho, nos lados opostos de uma porta. ... 

A tela se amplia, e o mundo, que antes se encontrava separado de nós, 

passa a fazer parte de nós, tornando-se uma coisa real. (...) Não 

existe morte, existe imortalidade. O tempo é uno e indiviso, como se 

diz num dos poemas: ‘À uma mesa, sentam-se avós e netos...’ 
35

 

É a esse instante de simbiose rítmica entre o homem e o mundo, em que “a tela se 

amplia, e o mundo, que antes se encontrava separado de nós, passa a fazer parte de 

nós”, instante em que a terra, fechada à experiência, momentaneamente abre-se 

novamente para ela como uma página em branco e nela mergulhamos nosso olhar 

estupefato de recém-nascido ou de mortal ao se dar conta da imortalidade, é a essa 

noção que nos prenderemos e é a ela que defenderemos. A sua busca, para nós, é a 

missão da arte e, por conseguinte, do cinema, arte do nosso tempo. 
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CAPÍTULO 3 

 

3.1 -  Manifesto fluvial para o cinema contemporâneo 

Se o cinema é a arte do ritmo, como vimos a partir das discussões engendradas no 

primeiro e segundo capítulo; se ele pode alguma coisa no espaço estéril da 

(in)experiência na contemporaneidade; se ele é ainda revestido de alguma potência no 

sentido de provocar no homem uma reconecção (por fugaz que seja) entre ele e o 

mundo que o circunda; se ele é capaz de suscitar a presentificação do Ritmo ao acessar 

esse calabouço no qual se trancafiou a experiência humana a partir da modernidade; se 

faz algum sentido ainda produzir imagens em movimento num mundo saturado de 

representações imagéticas e cujo processo de virtualização e espetacularização 

desenfreada da vida em sociedade a torna cada vez mais controlada e controladora; se 

existe efetivamente algum caminho para a arte cinematográfica no contemporâneo que 

não o tornar-se um “nada que se auto nadifica”, esse caminho é explorar o que para nós 

se apresenta como a principal potência política e criativa para a vida no contemporâneo 

e, por conseguinte, para o cinema, o acaso. 

O cinema, frisamos, precisa ser capaz de, primeiramente, abandonar sua histórica 

identificação com as locomotivas e com os processos maquinais a que a modernidade 

deu origem para relacionar-se muito mais com o elemento básico sobre o qual emerge a 

noção de ritmo, - tão cara a essa arte ainda incipiente quando a confrontamos em idade 

com outras muito anteriores e com a história da própria humanidade – o rio. Escreve 

João Cabral, no poema O rio, em que narra em primeira pessoa o caminho do rio 

Capibaribe desde o sertão até a capital de Pernambuco: 

Lá dentro da cidade 

Havia encontrado o trem de ferro. 

Faz a viagem do mar 

Mas não será meu companheiro, 

Apesar dos caminhos 

Que quase sempre vão paralelos. 
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Sobre seu leito liso, 

Com seu fôlego de ferro, 

Lá no mar do Arrecife 

Ele chegará muito primeiro. 

Sou um rio de várzea,  

não posso ir tão ligeiro. 

Mesmo que o mar os chame,  

Os rios, como os bois, são ronceiros. 

Outra vez ouço o trem 

Ao me aproximar de Carpina. 

Vai passar na cidade, 

Vai pela chã, lá por cima. 

Detém-se raramente, 

Pois que sempre está fugindo, 

Esquivando apressado 

As coisas de seu caminho. 

Diversa da dos trens 

É a viagem que fazem os rios: 

Convivem com as coisas 

Entre as quais vão fluindo; 

Demoram nos remansos 

Para descansar e dormir; 

Convivem com a gente 
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Sem se apressar em fugir.
36

 

 

A partir do poema cabralino, dessa constatação de que “Diversa da dos trens/ É a 

viagem que fazem os rios:/ Convivem com as coisas/ Entre as quais vão fluindo;/ 

Demoram nos remansos/ Para descansar e dormir; Convivem com a gente/ Sem se 

apressar em fugir”, o que nós propomos é a mudança do paradigma histórico de 

identificação do cinema com o trem, para afirmá-lo enquanto rio. Logo, o estudo do rio 

e a tentativa de fruição a partir do ritmo do rio e das coisas da natureza, para nós, é o 

elemento essencial para que se investigue as potencialidades dessa arte ainda tão pouco 

criativamente explorada. Afinal, o que temos visto é uma aproximação cada vez maior 

entre o cinema e qualquer outro produto audiovisual, seja televisivo, produzido para 

web, etc. É preciso que o cinema busque uma relação diferenciada com o dispositivo do 

qual se utiliza sob pena de perder-se nessa enxurrada imagética que lhe circunda.  

Para tal, reforçamos, é mister que o cinema, num movimento de contramão desse fluxo 

desencadeado pelo processo econômico a que ele serviu na modernidade, abrace 

justamente a ideia que defendemos anteriormente de dedicar-se à busca dessa fagulha 

poética de contato entre o ritmo e o homem, forjando as condições necessárias para que 

o homem possa reencontrar por si mesmo essa noção de um tempo uno é estranha a 

noção de um tempo uno e indiviso, tempo do rio, dos elementos da natureza, tempo que 

não pode ser medido pelos relógios, tempo que nos é cada vez mais negado quanto mais 

frenético se apresenta o ritmo para nossa vivência na contemporaneidade, tempo que 

nos foi tornado infernal a partir do convívio com o trem, a partir principalmente da 

rotina de trabalho colocada ao homem para a manutenção das estruturas que regem esse 

modelo de sociedade que nos é imposta e a qual também produzimos e reproduzimos. 

Se na modernidade o homem já se prova nostálgico por se ver separado de seu lugar no 

mundo, na contemporaneidade essa divergência de ritmo se acentua cada vez mais, e 

esse processo a que chama atenção Benjamin, o processo de disparar botões para 

atividades que antes requeriam um estar em relação com as coisas do mundo, aplica-se 

cada vez mais ao nosso dia-a-dia a partir de aplicativos que instalamos em nossos 
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smartphones, a partir dos quais, com o mero apertar de uma tecla podemos conseguir 

uma companhia para sexo ou para uma sessão de cinema no shopping mais próximo, 

uma refeição ou um táxi parado em nossa porta, entre muitas outras coisas que nos estão 

disponíveis ao alcance de um clique.  

Esse é o duelo a ser travado, o duelo entre a tentativa de reestabelecer algum espaço 

para o humano, para o que não pode ser controlado, matematizado, essa é a função da 

arte, de abrir para o homem uma janela pro mundo, por mais difícil que isso possa 

parecer quanto mais se complexificam nossas estruturas sociais, que influem nas 

relações interpessoais, na forma de lidar com tempo e espaço e que definem a forma 

como somos e estamos o mundo. Como escreve Baudelaire, esse é um duelo que jamais 

pode ser ganho. As forças em confluência contra as quais se insurge qualquer tentativa 

de estabelecer uma ordem poética são muito maiores que o pequenino elemento 

humano. Entretanto, cabe ao artista assumir com garra essa sua tarefa inglória. Por isso 

a imagem criada pelo poeta francês é a de um duelo em que o poeta antes de se ver 

vencido lança um grito de susto. Trata-se exatamente da impossibilidade de vitória 

nessa infinita batalha. Mas aliás, não é disso que se trata o embate artístico?  

É preciso, mais que nunca, que o cinema empreenda uma verdadeira busca à sua 

natureza enquanto arte para que se faça ainda relevante numa época em que ele parece 

muito mais próximo da extinção. É preciso que encaremos o abismo de nosso tempo 

para que daí possamos extrair, a partir das limitações e das potencialidades teóricas e 

técnicas da contemporaneidade, um cinema que esteja conectado com as coisas do 

mundo, que nos faça vislumbrar esse contato essencial para a constituição do humano 

numa sociedade cada vez mais tecnicista. Nossa aposta, na contramão do processo 

capitalizante global, é que o cinema contemporâneo precisa se redescobrir, agora não 

mais a partir de uma lógica industrial, burocrática, de controle de todos os processos de 

feitura. Pelo contrário, nossa aposta para a contemporaneidade é num cinema que se 

aproveite do barateamento de equipamentos e da popularização do ensino de cinema, 

para realizar filmes mais artesanais. É preciso abandonar a noção de indústria, 

subserviente ao capitalismo. É necessário que experimentemos e descubramos novos 

meios anti-burocráticos de manejar essa câmera, de constituir uma equipe, de trabalhar 

com os atores a mise-en-scène, de criar na filmagem um ambiente favorável para que 

emerja daí o elemento que buscamos e cuja necessidade é latente na 
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contemporaneidade, onde tudo que norteia nossa vida é cada vez mais domado para que 

se possa planejar cada detalhe sem margem de erro.  

Para nós, é fundamental que se inclua cada vez mais o acaso nos filmes, assim, talvez, 

possamos re-aprender a não querer controlar tudo, afinal o risco é importantíssimo para 

o humano e uma vida sem mistério é uma vida que não vale a pena. Talvez o cinema 

possa nos provocar a ponto que nós assumamos uma forma mais intuitiva e menos 

produtiva de estar-no-mundo, para que possamos não esquecer dessa fagulha poética no 

ritmo anestesiado de nosso dia-a-dia. A necessidade da reintrodução desse elemento 

desestabilizador se faz mais que necessário, se faz imperioso, uma vez que o homem, ao 

transformar-se do sujeito da experiência no sujeito da ciência, assumiu o papel divino. 

Dessa forma, as barreiras éticas são cada vez mais escorregadias numa época em que 

mapeamos o DNA e temos controle do genoma humano, época em que o corpo cada vez 

mais é tratado como uma máquina que precisa de cuidados específicos para que dure 

mais, época de controle sobre tudo e todos, de controle sem limites. 

É preciso que a arte, e o cinema enquanto tal, percebam seu lugar nesse mundo que se 

apresenta e busquem, dentro de sua natureza, meios de dar ao homem esse buraco da 

fechadura de que falamos no primeiro capítulo. Se ele vai fazer o movimento de 

debruçar-se e olhar por essa fechadura, cabe a ele, o nosso dever é assegurar a 

permanência dessa possibilidade.  

 

3.2 – Cinema contemporâneo: o milagre ao vivo 

A partir de agora pensaremos alguns pontos constitutivos da arte cinematográfica que 

nos são caros a partir de determinados diretores. Em outros tempos, o desenvolvimento 

da dramaturgia foi fundamental para a consolidação do cinema, agora, entretanto, é 

preciso que a tenhamos em segundo plano para focarmos um pouco mais no viés de 

presença, é preciso que o homem se sinta mais presente no mundo. Para o cinema, 

queremos a poesia, queremos o milagre. A busca do cinema torna-se para nós a busca 

do milagre ao vivo, e para isso, é fundamental que estejamos na mais fina sintonia com 

as coisas do mundo.  

Um exemplo fundamental para pensarmos essa relação entre acaso, tempo e ritmo, que 

acreditamos ser exclusivamente cinematográfica e que por isso mesmo tem uma 
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potência devastadora, encontra-se no filme Nostalghia (1983), de Andrei Tarkovski. No 

plano citado, vemos um homem - um poeta, na história, que se encontra exilado de sua 

terra natal, portanto experimenta a sensação de nostalgia sobre a qual se constrói todo o 

filme - acender uma vela no interior de uma piscina vazia, em ruínas, e tentar caminhar 

com ela acesa até colocá-la do outro lado da piscina. Ele acende a vela uma vez e 

começa a caminhar com ela, tentando protegê-la com a mão do vento que sopra ao seu 

redor. A vela apaga e ele retorna ao ponto de origem, repetindo o ritual algumas vezes 

até que chega, com a vela acesa, à outra extremidade da piscina. O diretor russo faz 

questão de filmar toda a ação num plano único, elemento fundamental para pensarmos 

que forças estão conjugadas no interior dessa imagem evocada. O plano dura cerca de 7 

minutos, mas a impressão que temos é que poderia durar 3, 10 ou 15 minutos, pois o 

que está conjugado ali são as forças fundamentais da natureza e do cinema, forças 

indomáveis. Primeiramente, temos os elementos da natureza, o fogo e o vento, que 

existem por si e com os quais o ator é obrigado a lidar, além disso, também estão 

conjugados o tempo e o ritmo dessa ação, que são próprios da ação e não meramente 

construídos na montagem. O autor cria um dispositivo que permite que todos esses 

elementos se conjuguem: o homem, o fogo, o vento, o ritmo e, por conseguinte, a vida. 

Não nos interessa aqui fazer uma análise fílmica no sentido de uma busca de sentidos a 

serem apreendidos a partir da narrativa do filme. Poderíamos forjar uma relação com a 

experiência a partir justamente da nostalgia imposta ao poeta exilado (exilado da 

experiência?), poderíamos fazer a relação desse homem que se empenha nesse esforço 

inútil e sem sentido com o trabalho legado a Sísifo ou a esse trajeto do fogo como o 

roubo perpetrado por Prometeu para trazê-lo ao reino dos homens. Mas não, o que nos 

interessa não são as condições narrativas que precedem e procedem esse plano, apesar 

de não diminuí-las. Nos interessa a concatenação desses elementos essenciais por um 

diretor em sintonia com as coisas do mundo. Mais que a prosa, nos interessa a poesia, 

que acreditamos plenamente evocada nesse exemplo.  
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Portanto, é a partir dessa mesma lógica que dizemos que o cinema deve pautar-se pela 

busca da presença. Afinal, como vimos no segundo capítulo, o ritmo é o elemento 

essencial que mantém as coisas na presença, e o cinema é, fundamentalmente, uma arte 

do ritmo. Assim, o cinema tem um potencial poético enorme e a dimensão poética - 

como a linguagem que abre para o mundo, e não a linguagem que fecha o homem 

contra o mundo – está, para nós, muito mais próxima da experiência com o mundo que 

buscamos do que a mera observação das leis da dramaturgia. 

Ao falar de dramaturgia e sua conjugação cinematográfica, podemos citar também o 

caso de Maurice Pialat, cineasta francês do pós-nouvelle vague que muito nos interessa 

para pensar essa questão no cinema. Pialat realizou um cinema do desencanto. Seu 

pessimismo é latente no desenvolvimento de seus personagens, que estão sempre à beira 

do colapso nervoso, oprimidos pelos valores pregados pela sociedade burguesa do qual 

fazem parte e de cujos valores, por mais que tentem, não conseguem se desvencilhar. 

Em Pialat, assim como em Baudelaire, as coisas já começam como uma batalha perdida, 

batalha que jamais se pudesse ganhar. Se trata de falhar, de como eles vão falhar, e é 

isso que fazem os personagens, arrebatados da impossibilidade de superação da vida 

burguesa.  

Vamos nos deter em um filme específico do diretor para expôr as questões de seu 

trabalho que nos são relevantes para, em seguida, prosseguir na discussão da relação 

entre cinema, dramaturgia e acaso. Primeiramente, é curioso pensar no método de 

filmagem de Pialat: o diretor francês provocava seus atores de forma incisiva e repetia 

exaustivamente os planos em busca de algum “acidente”. Pialat filmava até que algo 

que não estava planejado, um elemento do acaso, se colocasse ali naquela encenação da 

vida. Por isso mesmo, Pialat dizia que, na montagem, não escolhia o melhor take, mas 

que escolhia o take único. O diretor caracterizava sua montagem como a comunicação 

entre blocos de vida, conceito que muito dialoga com a noção de montagem em 

Tarkovski, para quem a montagem é feita de acordo com a “pressão de tempo” (o ritmo) 

contidos no interior de cada plano, sugerindo que o ritmo é anterior a ela e continua à 

revelia dela.  

Pialat começa a fazer filmes aos 43 anos, em virtude de um fracasso em conseguir viver 

de sua pintura, e por isso mesmo o diretor não tinha o estofo cinematográfico dos jovens 

da nouvelle vague. Assim, ao assumir o cinema como ofício, Pialat vai buscar 
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efetivamente o que torna o cinema uma arte. O francês vai atrás da natureza do veículo 

que ele assume para comunicar-se. Dessa forma, seu cinema constitui-se como um 

embate entre ator e diretor, pois Pialat realmente levava seus atores ao limite, o que o 

causou diversos problemas nas filmagens. E, por isso mesmo, por buscar esse momento 

único de vida do ator com a câmera, Pialat não é um cineasta do rebuscamento técnico, 

pelo contrário, há diversos momentos de seu cinema em que o que se passa acaba por 

ser mal enquadrado ou mal sonorizado, com pontos de subexposição ou de 

ininteligibilidade sonora, entretanto o que podemos ver é que a tela pulsa prenhe de vida 

a partir dessa relação estabelecida pelo diretor. 

Em Loulou (1980), filme da década de 80 com Isabelle Huppert e Gerard Depardieu, 

vemos dois casos díspares da relação com atores. Se com a atriz Isabelle Huppert, Pialat 

teve sérios problemas de desentendimentos e rusgas calorosas, nunca um ator havia 

conseguido dialogar tanto com o diretor como Gerard Depardieu, que não a toa ainda 

protagonizou mais três filmes do diretor depois de Loulou. Loulou, em virtude dos 

vários problemas de filmagem, principalmente com a atriz principal, não teve sua 

filmagem finalizada por questões práticas, como a viagem de Isabelle Huppert para 

filmar O Portal do Paraíso, de Michael Cimino. Não restou, portanto, ao diretor e a 

seus montadores outra opção que não assumir os buracos do filme que pôde ser filmado 

até ali. Pialat, que nunca foi um cineasta anti-narrativo, acreditava que o cinema não era 

a realização de um projeto escrito, mas sim o que acontecia na filmagem, a vida que 

surgia dessa relação.  

Podemos ver um exemplo da relação entre dramaturgia e acaso na cena do almoço, por 

exemplo, em que Loulou chega com a namorada, Isabelle Huppert, na casa de sua mãe. 

Isabelle está grávida. Pialat começa a cena com um carro vindo a alta velocidade pela 

rua cheio de gente e estaciona de uma forma um tanto quanto desleixada, irresponsável 

até por parte de Loulou, o motorista. O clima é de brincadeira, todos descem o carro 

rindo e extrovertidos. A câmera segue Loulou, Isabelle, e seus amigos. No mesmo 

plano, os acompanhamos entrando no quintal, vemos a movimentação dos atores em 

cena e a movimentação ativa da câmera em torno das interações estabelecidas por 

aqueles corpos ao chegar na casa e cumprimentar-se e no ato de preparo da mesa para 

almoçar. A câmera os acompanha sem cortes e seguindo apenas seu ritmo, o ritmo da 

ação, até que eles se sentam à mesa, na mesa a euforia inicial vai se misturando com 

conversas um pouco mais estabelecidas, mais sérias, como o que Loulou fará quando 
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seu filho nascer. Algo quebra a fluidez desse ritmo, interrompe a sintonia e a diversão 

uníssona e é o rumo da conversa que começa a se estabelecer, que vemos pelo 

semblante de Isabelle, a tira do presente e a lança num torpor pessoal, ela já não se sente 

totalmente pertencente àquela situação. Vemos isso tudo mostrado com extrema 

delicadeza pelos movimentos de câmeras e suaves cortes estabelecendo planos e contra-

planos dos personagens participantes do almoço e acentuando a relação de cada vez 

menos pertencimento que toma a personagem de Isabelle Huppert. Um cachorro brinca 

com uma galinha e a câmera, viva, vai atrás, é um acontecimento, um milagre, algo de 

inexplicável e único que acontece na frente da câmera. Vai ficando cada vez mais claro 

porque são esses os takes exibidos no corte final por Pialat. 

 

 



 50 

 

Para nós, um filme como Loulou, filme em que a narrativa está presente, mas 

subserviente ao principio original de vida que a organiza, um filme que vive, que se dá 

muito mais no contato com a vida que no projeto escrito no roteiro, esse é um filme que 

para nós se inclina sobre as questões que nos lega o contemporâneo. Loulou é um filme 

imprescindível para que vejamos como essa concatenação fílmica, que sabemos ser 

fruto mais do acaso que do desejo inicial do autor, faz com que percebamos a 

vivacidade do que a tela nos transmite, faz com que acreditemos que aquilo ali são 

fragmentos da vida mesmo, com sua complexidade, suas elipses inexplicáveis e, para 

nós, por isso mesmo, o filme assume a força que o faz sair da tela e comunicar-se com o 

mundo que o circunda. 

Outro diretor que tem uma relação bem peculiar com a narrativa e que também se vale 

de uma relação muito particular com os atores para construir os elementos-base de seu 

cinema é o americano John Cassavetes. Cassavetes, ator e diretor, realizou de maneira 

independente filmes como Shadows (1959), Faces (1968), Uma mulher sob influência 

(1974), entre muitos outros que o tornaram um dos maiores realizadores de todos os 

tempos e lançaram as bases para o cinema independente americano. 

Com um modo de produção bem próprio, Cassavetes atuou na maioria de seus filmes. 

Seu esquema de produção era bem caseiro e despreocupado com as questões 

pertencentes à indústria. Por exemplo, em entrevistas concedidas a Andre Labarthe e 

Hubert Knapp, como parte do projeto Cineastas de Nosso Tempo, da Cahiers du 

Cinema, entre 65 e 69, Cassavetes afirma, após terminar seu filme Faces, perguntado 

sobre distribuição, que isso não importa, que se os festivais quiserem passar o filme, 

ótimo; e se alguma distribuidora se interessar por distribuir o filme, perfeito, entretanto 

não é disso que se trata seu pensamento de fazer cinema. Isso, claro, foi mudando com o 

decorrer de sua carreira, mas já dá a ver o impulso que o levou ao exercício 

cinematográfico. Para ele, o importante era criar no set um ambiente em que todos se 

sentissem a vontade para a contribuição artística, afinal, como ele mesmo diz, conjugar 

a palavra arte em Hollywood é como um crime. Sua sala de edição era localizada na 

garagem de sua casa, sua atriz de muitos filmes foi sua mulher, Gena Rowlands, e 

alguns atores amigos seus se repetem com frequência em seus filmes, como Ben 

Gazzara, Peter Falk e Seymour Cassel. Cassavetes criava um espaço de muita liberdade 
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e de troca real com sua equipe. Para ele, seu cinema se trata de captar um sentimento, de 

explorar verdadeiramente as emoções humanas.  

O filme de Cassavetes sobre o qual nos deteremos é Husbands. Gravado no ano de 

1970, o filme trata da reunião, após um hiato temporal, de amigos de longa data que se 

reencontram a partir da morte de um amigo em comum. Em Husbands, Cassavetes faz 

um fiel retrato sem moralismos ou pré-concepções da amizade masculina. A sequência 

do filme que particularmente nos interessa é a sequência em que os três amigos, 

completamente bêbados, estão numa mesa de bar cercados de outra pessoas com as 

quais eles travam relações amistosas. O jogo que se estabelece na roda é que cada 

pessoa cante uma música que lhe toque. As coisas vão seguindo dentro de certa 

normalidade entre bêbados até que a mulher do lado de Ben Gazzara começa, sem 

ênfase, a cantar uma música. Ele reclama, a manda parar, a pede pra pôr mais 

sentimento, mais emoção. Ela volta a cantar e os personagens de John Cassavetes e 

Peter Falk começam também a se demonstrar muito insatisfeitos com sua forma de 

cantar e protestam enfaticamente para que ela cante do coração, que daquele jeito não 

dá, que está ridículo, que ela precisa ser sincera, e a fazem repetir a música ainda muitas 

vezes, completamente embriagados. Peter Falk tira a roupa alegando que ele quer tanto 

ouví-la cantar com o coração que ele até se despe para isso, Ben Gazzara a beija na 

boca, ela não sabe o que fazer e segue jogando esse jogo proposto pelos três atores. A 

câmera segue essa ação entre cortes, mas com uma fluidez própria de uma cena em que 

o improviso dá a tônica. Percebemos nesses personagens uma verdade interior nessa sua 

bebedeira, nessa extravagância deles que nos é comovente, e notamos também como 

todo o esforço do realizador pela expressão sincera e autêntica dos sentimentos 

humanos está também tematizado nessa cena de repetição e exaustão.  

Cassavetes diz que a história serve pra colocar os personagens em ação, apenas isso, a 

partir daí, o que importa é a verdade do ator, e nesse caso específico, a busca do ator é 

também a busca do filme, a busca pela vida. Em Husbands, Cassavetes ensaiou 

exaustivamente com os atores, mudando o texto a todo momento, criando situações de 

improviso para que os atores se sentissem confiantes com seus personagens. Insiste ele 

que quando o ator, na filmagem, é levado a perder o controle sobre si mesmo e agir da 

forma mais natural possível, ele também descobre o quanto ele pode ser o outro. O 

processo aqui é enquanto ator e diretor, e isso faz de Cassavetes um diretor que por 

meio do improviso, por meio do elemento humano, que é a matéria principal de seu 
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cinema, conjuga o acaso no interior de seu processo. Seus filmes são pouquíssimos 

controlados, sua premissa é justamente essa, a de perder o controle, de provocar o acaso 

de forma a podermos ver o ser humano em sua nudez, não enquanto um ator num 

processo genial. Deixemos para o teatro a construção dramatúrgica tradicional e a 

genialidade da criação racional do ator, no cinema, se trata de outra coisa. É preciso 

lançar as bases para que percamos o controle e nos aproximemos da vida em estado 

bruto, do sentimento humano em estado bruto. Numa cena do Making Of de Husbands, 

realizado pela BBC, no ensaio da cena sobre a qual nos detivemos, a atriz que seria a 

provocada posteriormente em cena pelos atores pergunta ao diretor: “O que eu devo 

fazer?”, ao que John Cassavetes, de charuto na boca, diz, “Tudo que você tem que fazer 

é não fingir”.                        
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Para finalizar, podemos tomar como exemplo igualmente importante para pensarmos a 

relação que propusemos no início deste capítulo, entre o cinema e o rio, o filme de 

Apichatpong Wheerasetakul, Hotel Mekong. Hotel Mekong é um dos mais recentes 

filmes do realizador tailandês, um dos realizadores mais aclamados da 

contemporaneidade e, para, nós, seu filme mais efetivamente contemporâneo.  

Hotel Mekong oscila entre documentário e ficção, sendo que sua ficha técnica o 

caracteriza como documentário. Apichatpong há tempos tinha escrito um roteiro a se 

passar nas margens do Rio Mekong, mas em virtude de dificuldades de produção e 

financiamento, o filme nunca havia saído do papel. De volta à região para visitar uma 

das atrizes do filme, que estava doente, o diretor, a partir da proposta do canal televisivo 

Arte France, resolveu filmar os ensaios do que seria o filme original no hotel em que 

estava hospedado, na beira do rio Mekong.  

O filme então parte dessa contingência específica para desenvolver sua trama original. 

Por isso mesmo, pelas peculiaridades de produção, Hotel Mekong é o filme menos 

narrativo, o filme mais caótico do realizador, e não obteve muita atenção dos grandes 

meios, passando batido por festivais importantes e não ecoando muito em canais de 

crítica especializada. Hotel Mekong é um filme que flui como o rio.  

Ao assumir uma narrativa fragmentária, o diretor optou por focar seus esforços numa 

linguagem de contemplação e na tentativa de transposição para a linguagem 

cinematográfica do ritmo do rio. Para isso, Apichatpong opta por um viés documental e 
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não-acabado, filmando os ensaios em planos longos e contemplativos e não 

particularmente esteticamente bem compostos ou com um forte apelo visual, os planos 

se sucedem com uma naturalidade rítmica que os faz pertencentes ao todo, para causar 

essa impressão que descrevemos acima, é fundamental dizer que o filme é embalado ao 

som de um ensaio de violão, que pára, volta, repete, mas que se mantem por todo ele, 

confundindo-se com o ruído do rio e nos dando essa impressão de fluidez ao longo de 

toda a projeção, o filme escoa pela tela. 

Tocando temas como o divino, fantasmas e tecnologia, Apichatpong realiza um filme 

que muito tem a dizer mas pouco pode comunicar, deixando apenas cair, no seu 

caminho tateante, pedacinhos de sentido aqui e ali que o espectador pode recolher e 

concatenar a seu bel prazer. A forma como Apichatpong opta por uma estética amadora 

e toda uma forma de produção amadora também é um ponto que nos interessa, porque 

aqui, o diretor assume que sua busca não é estética, ele assume que nesse filme a 

problemática é outra, para a qual se vale do improviso no trato com os atores e da 

pobreza e economia de elementos em todas as esferas do filme, desde a mise-en-scène 

até a produção e a finalização. O filme é assumidamente um filme amador, e esse ato 

assumido nos parece especialmente interessante para pensarmos o ponto em que 

propomos a assunção de um cinema anti-industrial no contemporâneo. 

 

Podemos pensar na conotação dada ao termo amadorismo a partir de um texto de Cezar 

Migliorin, chamado “Por um cinema pós-industrial”, em que ele discorre sobre a 

contemporaneidade inerente às produções brasileiras feitas fora desse modelo 

burocrático de indústria que pauta a produção cinematográfica no Brasil e no: 
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Uma das maneiras de isolar a produção contemporânea é associar o 

pós-industrial com o amador, sobretudo pela força que os coletivos 

vêm assumindo e, também, pelas frequentes falas de cineastas e 

produtores que fazem questão de frisar os laços afetivos que 

atravessam as obras e equipes. Pós-industrial não é nem amador nem 

um passo para a industrialização; é o cinema (...) contemporâneo que 

incorpora um tipo de trabalho diferente daquele da indústria. Quando 

o debate é pautado pela lógica industrial, parece haver um claro 

interesse em apontar para o cinema feito hoje como um cinema não 

profissional, feito por jovens e novatos, não percebendo, ou fechando 

os olhos, para uma maneira de operar a vida e o trabalho como um 

processo de criação e não como peça de uma engrenagem. No atual 

estágio do capitalismo, em que as vidas mesmo são as principais 

produtoras de valor, a separação entre amador e profissional passou 

a ser bastante tênue,  interessando sobretudo àqueles que pretendem 

gerir e organizar as forças da multidão.
37

 

Para nós, então, não se trata de se insurgir contra a noção de amadorismo, mas de 

assumí-lo como um valor positivo, desnegativando-o, como o faz Jonas Mekas em As I 

was moving ahead, occasionally I saw brief glimpses of beauty, filme que conta apenas 

com imagens amadoras de sua família, feitas pelo diretor, e arranjadas numa sequência 

de montagem definida a priori, a partir de um princípio de acaso em que as imagens 

seriam encaixadas na ordem encontrada, não cronologicamente ou esteticamente a partir 

de um controle exercido pelo diretor.  

Algumas cartelas se repetem por todo o filme, uma delas diz, “nothing happens in this 

film” (nada acontece nesse filme), e outra também nos chama particular atenção, em que 

se lê “this is a political film” (esse é um filme político). A partir dessas duas cartelas, 

podemos afirmar a aposta consciente do diretor em não acontecer nada, portanto numa 

negação dos valores tradicionais da dramaturgia e na força política advinda do mero 

fato de assumir o amadorismo como uma força, e não como um valor negativo, de 

atrelá-lo ao acaso, de optar por um modo de feitura à margem do modelo industrial e 

assumí-lo enquanto ética e estética, enquanto modo de fazer política. 
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À luz de Migliorin e Jonas Mekas, voltemos a Hotel Mekong depois desse breve 

parêntese em torno da força de uma aposta no amadorismo. Para reforçar a questão do 

ritmo do rio que o filme de Apichatpong traz submarino ao seu ritmo de fruição, vamos 

pensar no plano final do filme, em que vemos, num plano contínuo, uma canoa que vai 

lentamente atravessando o rio Mekong. A câmera segue estática enquanto a canoa vai 

atravessando o rio até que um jet ski entra no quadro rasgando o ritmo a que estávamos 

lançados, forjando sobre o rio um ritmo outro, o ritmo do passo acelerado da máquina. 

E assim ficamos, num longo plano, vendo um barquinho lentamente se mover ao sabor 

do rio até a outra margem, enquanto primeiro um, depois dois jet skies perambulam, 

apressados, zanzando pelo rio sem finalidade alguma, apenas divertindo-se em seu 

passo acelerado e próprio de máquina. Ao longo de todo o filme, Apichatpong explora 

basicamente esse elemento que nos é tão caro, o ritmo. O modo como ele filma as 

avenidas pelas quais passam os carros faz parecer que estamos vendo um rio 

contemporâneo, de ritmo tresloucado, cujas margens são atravessadas por pedestres 

enquanto os carros seguem em seu ritmo constante próprio, desenfreado e irrefreável. 

Apichatpong também trabalha o acaso no interior de sua proposta ao fazer da 

contingência inicial a condição para seu filme que jamais poderia ser outro; ao utilizar 

um ensaio de violão como trilha para o filme e ao optar por filmar os ensaios e não o 

texto acabado com os atores.  

O que, para nós, faz de um modo de fazer cinema, contemporâneo, é o que faz do 

presente indomável e maravilhosamente misterioso. Propomos filmes que sejam vivos, 

mas tão vivos, que sintamos o fluir do sangue no interior da tela cinematográfica, a 

pulsação de um coração por trás de cada fotograma, e que possam inclusive, à nossa 

revelia, viver ou morrer. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

No recém-nascido e nas crianças, os olhos são abertos, são para fora. Com o tempo os 

olhos vão entrando, se afundando na face humana, até que, na velhice, possam até ser 

encobertos pelas pálpebras, silenciando-se de vez. Esse caminho não é só um caminho 
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da ação do tempo sobre corpo humano, é o caminho do homem na linguagem, ou da 

linguagem no homem, o caminho da introspecção, intensificado pela agilidade do ritmo 

da vida nas grandes cidades e pela perda (ou pelo exílio, hipótese que preferimos) da 

capacidade de fazer experiência com as coisas do mundo. 

O cinema, no contemporâneo, deve reaprender a olhar o mundo como se fosse a 

primeira vez, como o olhar de alguém que vê o mar pela primeira vez, como se o olhar 

tivesse o dom do tato, como se pudesse tocar o mundo e ser tocado por ele. 

Pensemos na pele como se fosse terra e nos olhos como se fossem água, e o percurso da 

vida de um homem como o percurso de um rio até desaguar no mar. Quando a água 

seca, quando o fio de água do rio que nos percorre se corta, aí já não se está mais aberto 

para o mundo e, portanto, para a experiência.  

Nos encontramos numa época espetaculosa em que o olho que olha já não mais vê, está 

exilado (mas não extinto) de sua capacidade de devolver o olhar, de mirar e fabular. É 

um olho-rio que secou, que virou também terra, que foi absorvido. E, como escreve o 

poeta João Cabral de Melo Neto, o curso de um rio, quando interrompido, raramente 

poderá “se reatar de vez”:  

Quando um rio corta, corta-se de vez 

o discurso-rio de água que ele fazia; 

cortado, a água se quebra em pedaços, 

em poços de água, em água paralítica. 

Em situação de poço, a água equivale 

a uma palavra em situação dicionária: 

isolada, estanque no poço dela mesma, 

e porque assim estanque, estancada: 

e mais: porque assim estancada, muda, 

e muda porque com nenhuma comunica, 

porque cortou-se a sintaxe desse rio, 

o fio de água por que ele discorria. 

 

* 

 

O curso de um rio, seu discurso-rio, 

chega raramente a se reatar de vez: 
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um rio precisa de muito fio de água 

para refazer o fio antigo que o fez. 

Salvo a grandiloquência de uma cheia 

lhe impondo interina outra linguagem, 

um rio precisa de muita água em fios 

para que todos os poços se enfrasem: 

se reatando, de um para outro poço, 

em frases curtas, então frase e frase, 

até a sentença-rio do discurso único 

em que se tem voz a seca ele combate.
38

 

 

Nossa aposta é nessa luta inútil, desesperançada, mas nem por isso menos 

imprescindível para a constituição do que há de mais humano na humanidade, a luta 

pelo que o poeta descreve como “uma cheia, lhe impondo interina outra linguagem”, a 

luta por se reatar esse fio de água, a luta pela dimensão poética, dimensão em que a 

experiência se mostra novamente possível, dimensão que abre o mundo para o homem e 

o homem para o mundo, tornando-os um. 

Acreditamos que é essa a busca da arte e por conseguinte do artista com sua obra, e 

acreditamos também que a única forma sinceramente contemporânea de o cinema 

empreender essa busca, é a partir da percepção e da proposição de um fazer 

cinematográfico como um artesanato, uma manufatura. É preciso que assumamos uma 

falência desse modelo pautado pela lógica industrial vigente no capitalismo moderno. 

Como bem chama a atenção Cezar Migliorin, vivemos numa época pós-industrial desde 

o final do século XX, e portanto, precisamos pensar o cinema contemporâneo a partir 

dessa constatação: 

Se no mundo contemporâneo o valor e os sujeitos não têm mais a 

indústria como paradigma, tal passagem, ou sobreposição, de uma 

forma de criação de valor a outra faz com que o cinema 

contemporâneo estabeleça fortes diálogos com essa configuração - 

que nem é tão nova assim, mas que não deixa de nos surpreender em 

seus desdobramentos, exigindo ainda que os agentes sociais 
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recoloquem os problemas de fomento, produção e distribuição sob 

novas composições. A manutenção e exclusividade do modelo 

industrial no campo do cinema, mesmo que apenas no nível retórico, 

é fundamental para excluir dos debates (e das políticas públicas) uma 

massa de produtores, espectadores e criadores que operam em um 

sistema pós-industrial. O trabalho que se confunde com a vida pode 

ser estimulado em sua força dissensual e democratizante ou apenas 

ser parasitado. É certo que aqui não se trata de dizer que uma era é 

melhor que outra, estamos, nos dois casos, no interior do capitalismo. 

Entretanto, se não atentarmos para a singularidade do 

contemporâneo, não saberemos escolher as armas e as estratégias 

para que as possibilidades de criação e circulação do cinema tenham 

a força e a diversidade que queremos.
39

 

Não nos deixemos enganar, não se trata de caminhar de braços dados com o 

capitalismo, é uma questão de manter-se atual, como bem frisa Migliorin, “estamos, nos 

dois casos, no interior do capitalismo”. A grande questão é que para que tenhamos 

algum poder de diálogo com essa nova configuração econômica e social que se desenha 

para nós nos dias atuais, é preciso que possamos olhar para o abismo do nosso próprio 

tempo, como diz o filosofo Giorgio Agamben, numas de suas definições de 

contemporâneo:  

“Contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo, 

para nele perceber não as luzes, mas o escuro. Todos os tempos são, 

para quem deles experimenta contemporaneidade, obscuros. 

Contemporâneo é, justamente, aquele que sabe ver essa obscuridade, 

que é capaz de escrever mergulhando a pena nas trevas do 

presente.”
40

 

Sabemos o quão sagaz é o capitalismo nas formas de domar e de esvaziar tudo que se 

insinue contra ele. O capitalismo tem esse poder diabólico de se inscrever a ferro e fogo 

em toda e qualquer manifestação que se dê sob a égide de seu funcionamento, mesmo 

que contrária à sua lógica. É preciso, portanto, mantermo-nos ao mesmo tempo juntos e 
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afastados do processo capitalizante e espetacular de nosso tempo. Temos que estar o 

mais próximo possível do olho do furacão, do abismo, para que possamos “mergulhar a 

pena nas trevas do presente”, para daí podermos dar a ver algo efetivamente relevante. 

É preciso tentar algo novo, algo que seja contemporâneo, mas ao mesmo que se 

mantenha à contra-mão do processo de empobrecimento da experiência em que nos 

vemos inseridos. 

Nós propomos estabelecer o acaso como movimento primeiro e como base fundadora 

do fazer cinematográfico na contemporaneidade. Se pensarmos um filme a partir dessa 

proposta, é toda uma nova arte que veremos surgir, é como se voltássemos ao primeiro 

momento do cinema, às primeiras exibições, e buscássemos novamente a mesma 

sensação de maravilhamento que tiveram os primeiros espectadores ao se deparar com 

as projeções das imagens em movimento. 

Como toda aposta traz inerente a ideia de risco, nosso intuito é sim a realização de 

filmes arriscados, filmes que nasçam sob propostas que possam vir ou não a virar 

filmes, filmes feitos mais a partir de um instinto que de um esforço cerebral 

organizador, filmes que devem ser mais vividos que interpretados, filmes que evoquem 

mais o viés de presença que a ideia de sentido, como frisa Gumbrecht: 

Hoje em dia nada é mais cansativo do que a produção de outra 

nuance de sentido, de só “um pouco mais de sentido”. Aquilo de que, 

pelo contrário, sentimos falta num mundo tão saturado de sentido e, 

portanto, aquilo que se transforma num objeto principal de desejo (...) 

são fenômenos e impressões de presença.
41

 

Hans Ulrich Gumbrecht, Produção de presença, O que o sentido não 

consegue transmitir, Editora Puc Rio, página 134    

Podemos então nos valer de uma frase de Abel Gance, realizador francês que teve seu 

auge nos anos 20, que disse que “o cinema é a música da luz”. Para nós, o cinema é não 

só a música da luz, como também e principalmente a música do tempo. Se pensarmos 

em artes com componentes de sentido e de presença, a música talvez seja uma das artes 

menos carregadas de sentido, num nível intelectual, e cuja fruição é normalmente mais 

ligada à noção de presença. Assim, nossa proposta fluvial para o cinema contemporâneo 

                                                           
41
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Ana Isabel Soares – Rio de Janeiro: Contraponto: Ed. PUC-Rio, 2010. Pag 134. 
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nada mais é que deixar o viés musical da imagem cinematográfica impor-se nesse fluxo 

incontido e caudaloso da vida humana para que o rio cinematográfico se misture ao rio 

rubro que nos percorre. 
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GANCE, Abel. La Roue. Disponível em: 
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KEATON, Buster. A General. Disponível em: 
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PIALAT, Maurice. Loulou. Disponível em: 
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CASSAVETES, John. Husbands. Disponível em: 
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MEKAS, Jonas. As I was moving ahead occasionally I saw brief glimpses of beauty. 
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https://www.youtube.com/watch?v=XhmZ7C-oXDY 
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