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RESUMO  

PIZZINI, Joel. O Cinema de Poesia segundo Pasolini: Depois do Trem, um filme-ensaio sob 

a Poética Joaquim Cardozo. 2017. 88 p. Dissertação (Mestrado em Teoria da Literatura e 

Literatura Brasileira), Programa de Pós Graduação em Estudos de Literatura, Universidade 

Federal Fluminense, Rio de Janeiro, 2017.  

 

Esta dissertação partiu de uma leitura do poema “Visão do Último Trem Subindo ao Céu” de 

Joaquim Cardozo para a realização do um curta-metragem experimental Último Trem, rodado 

em super-8mm. Já no âmbito do mestrado, a leitura do poema e o projeto fílmico se 

expandiram a partir de uma discussão sobre o conceito de “cinema de poesia” de Pier Paolo 

Pasolini, com ênfase nas suas observações sobre o uso do plano-sequência. A partir da 

pesquisa, e das disciplinas cursadas, o roteiro se desenvolveu de modo a traduzir o universo 

poético de Joaquim Cardozo num filme-ensaio de longa-metragem: Depois do Trem. Desse 

modo, apresentamos aqui o conjunto dissertação/filme para procurar refletir sobre ao mesmo 

tempo transcriar o poema de Joaquim Cardoso. Ao fazê-lo, acreditamos estar propondo 

novos caminhos e traçando outras fronteiras para os estudos de adaptação, intermidialidade e 

criação artística.  Por se tratar de um filme “sob” e não “sobre” a poética de Joaquim Cardozo, 

adotamos o conceito de “transcriação”, concebido pelo poeta e escritor Haroldo de Campos 

como forma de construir um filme-ensaio de natureza autoral que proporcione a liberdade de 

invenção artística a partir de signos condizentes com o universo do autor pernambucano. Este 

diálogo intertextual permitirá a transfiguração audiovisual da obra de Cardozo, 

ressignificando materiais de arquivo e registros documentais inéditos, levantados durante a 

nossa pesquisa iconográfica realizada durante o período do referido mestrado. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Joaquim Cardozo; cinema de poesia; adaptação; criação artística; 

Pasolini. 
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ABSTRACT 

 

PIZZINI, Joel. O Cinema de Poesia segundo Pasolini: Depois do Trem, um filme-ensaio sob 

a Poética Joaquim Cardozo. 2017. 85 f. Dissertação (Mestrado em Teoria da Literatura e 

Literatura Brasileira),  Programa de Pós Graduação em Estudos de Literatura, Universidade 

Federal Fluminense, Rio de Janeiro, 2017.  

 

 

This thesis begun with a reading of Joaquim Cardozo’ poem “Visão do Último Trem Subindo 

ao Céu”, as a premise to the shooting of the 8mm short movie Último trem. During the 

research, the poem’s reading and the film project have expanded thanks to a discussion of Pier 

Paolo Pasolini’s concept of “poetic cinema”, especially in what concerns the sequence shot. 

From the research on and from the participation in seminars, a new script has been developed, 

aiming to translate the Joaquim Cardoso’ poetic into a medium-length essay-film: Depois do 

Trem. Therefore, what we present here is an ensemble of thesis and film, in which we try to 

reflect upon and transcreate Joaquim Cardoso’s poem. In doing so, we believe to propose new 

paths and tracing new borders to adaptation, intermediality and performance studies.  

 

KEYWORDS: Joaquim Cardozo; poetic cinema; adaptation; performance studies; Pasolini.      
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INTRODUÇÃO À DISSERTAÇÃO: CAMINHO DO TREM 

Esta dissertação teve sua origem no breve ensaio fílmico Último Trem (em Super 8 

mm), e desenvolveu-se já no mestrado tendo como  objetivo principal a elaboração de um 

roteiro cinematográfico que deverá resultar na realização do filme-ensaio de longa-metragem 

Depois do Trem. Durante o mestrado, a premissa teórica adotada foi o enunciado “Cinema de 

Poesia” (PASOLINI, 1982) do cineasta italiano Pier Paolo Pasolini, com ênfase nas suas 

observações sobre o uso do Plano-Sequência e da diferenciação entre “Cinema de Prosa” e  

“Cinema de Poesia”.  O presente trabalho é fruto de ampla pesquisa de linguagem 

desenvolvida a partir das disciplinas cursadas sobre teoria literária e literatura comparada, 

tradução e  Teoria do  Ritmo. A obra de Cardozo pôde ser refletida com instrumental do 

código literário, fornecendo assim todo referencial para a transcriação proposta, que 

experimenta conceitos forjados por Pasolini, entre seu cinema e pensamento teórico, em 

especial, no seu postulado Cinema de Poesia,  exposto através de filmes citados neste 

controverso teorema poético. 

Este diálogo intertextual que embasa o roteiro de Depois do Trem analisa um 

procedimento técnico-estilístico do repertório cinematográfico, denominado Plano Sequência, 

utilizado especialmente no clássico da vanguarda brasileiro, Limite (1930) de Mário Peixoto, 

estudado por vários vieses, deste sua definição segundo André Bazin e outros pensadores, até 

na relação com a montagem, na analogia entre os conceitos de Real e Natural até no confronto 

entre os chamados Cinema de Poesia e Cinema de Prosa. 

O roteiro escrito durante o decorrer do curso   procura, de acordo com o conceito-

chave do escritor Haroldo de Campos, transcriar o universo poético de Joaquim Cardozo, 

tendo como eixo narrativo o seu poema épico “Visão do Último Trem Subindo ao Céu”, que 

consta aqui nesta produção acadêmica, além da edição de uma série de cenas experimentais 

do filme já rodadas, que foram apresentadas e comentadas na respectiva defesa do mestrado. 

Partindo do caráter linguístico-interpretativo da teoria de Pasolini, o filme-ensaio 

Depois do Trem incorpora também como metáfora, leituras da imagem-signo do Labirinto, 

espelhada na literatura por autores como Guimarães Rosa, Walter Bejamin, Jorge Luis 

Borges, W.G. Sebald   e nas artes visuais , como por exemplo, na obra do artista plástico, 

Hélio Oiticica. 
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Ao transcriar para o cinema a obra poético-literária de Joaquim Cardozo, Depois do 

Trem lançará mão de procedimentos experimentais de autores considerados como cineastas 

praticantes do Cinema de Poesia, tais como Michelangelo Antonioni e Luis Buñuel assim 

como de imagens inéditas de arquivo tanto do poeta pernambucano, encontradas em nosso 

levantamento iconográfico, como cenas documentais das obras arquitetônicas, nas quais 

Cardozo trabalhou como calculista, em Recife, Rio de Janeiro, Brasília e Minas Gerais. 
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1. CINEMA DE POESIA DE PASOLINI: DIÁLOGO INTERTEXTUAL 

 

Em diálogo com o universo literário, visando a elaboração do roteiro intitulado  

Depois do Trem que propõe transcriar  a poética de Joaquim Cardozo  para o cinema,  

elegemos como matriz teórica  na conceituação do referido  filme, o ensaio Cinema de Poesia 

(PASOLINI,1982) do poeta, escritor e cineasta Pier Paolo Pasolini, contido no livro 

Empirismo Herege, que lança reflexões acerca do Plano-Sequência, recurso linguístico 

adotado intensamente nesta criação cine-literária. Como pressuposto estético,  partiremos dos 

plano-sequências seminais no filme Limite (1930), de Mário Peixoto, que servirão como 

referência inspiradora para Depois do Trem, projeto cinematográfico de nossa autoria.  

Por se configurar como um filme-ensaio “sob” e não “sobre” a poética de Joaquim 

Cardozo, adotamos o conceito de transcriação, que sugere uma postura mais re-criadora  do 

que reprodutora, no caso da obra de Cardozo, acentuando-se assim o caráter experimental do 

filme proposto, que investirá na transfiguração do universo  do autor pernambucano, 

dialogando ainda com a poética herege de Pasolini, sem reverenciá-los, absolutamente. 

Embora não se possa estabelecer uma afinidade estilística entre a obra de Pasolini e 

Cardozo, a não ser no campo teatral, considerando-se o interesse de ambos pelo mistério de 

certa cultura popular, essencialmente a língua da chamada realidade; a teoria poética do autor 

italiano foi fundamental para a elaboração ensaística de Depois do Trem. Perguntado em uma 

entrevista concedida nos anos 1970,  à RAI (televisão italiana) sobre do que se tratava o seu 

cinema, Pasolini respondeu de forma enigmática: “faço filmes sobre trens e profecias”. 

No ensaio “Cinema de Poesia”, resultante de uma conferência que apresentou no 

Festival de Cinema de Pesaro em 1966, Pasolini começa pontuando que, mesmo ao operar 

com imagens, o “cinema comunica, o que significa que ele próprio assenta num patrimônio 

comum de signos”
1
 (PASOLINI, 1982, p. 137).  A partir disto, o cineasta tentará 

circunscrever teoricamente os “signos visíveis” da linguagem cinematográfica, aludindo à 

mímica que acompanha a língua oral (os gestos são imprescindíveis para que a comunicação 

se efetive), e às imagens da recordação e dos sonhos.  Residiria nesses signos não linguísticos 

(na terminologia adotada pelo diretor, lin-signos, são extremamente elaborados, compondo 

um dicionário complexo e amadurecido, enquanto os outros im-signos se revelariam 

                                                 
1
 A concepção de signo de Pasolini  foi baseada na Teoria dos Signos de Charles Sanders Peirce. 
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extremamente “rudes”). Ou seja, os lin-signos pressupõem a abstração e a idealização, 

enquanto os im-signos estão colados à realidade: são o gesto espontâneo, os sonhos noturnos, 

etc. Seriam, por isso, numa comparação com a língua da literatura, como que signos pré-

gramaticais, pré-morfológicos (muitas vezes, provindos de regiões do inconsciente, como as 

imagens oníricas. O Im-signo, em suma, parece estar mais próximo da vida e da realidade do 

que o lin-sgno. O “Cinema de Poesia” exploraria, segundo Pasolini, esse aspecto irracional, 

carnal, caótico do im-signo, aproximando a linguagem do cinema da linguagem libertária do 

“eu lírico” e dando ao filme um teor do que ele chama de “expressivo-expressionista”. 

Em “A Semiologia Selvagem de Pasolini”, o ensaísta e poeta Adalberto Müller 

sintetiza esta diferenciação apontada pelo cineasta-escritor que transita com a consciência dos 

meios e materiais oferecidos pelas duas modalidades:     

 

Pasolini lança mão de outro par conceitual: a distinção semiótica entre o linsegno 

(lin-signo, signo linguístico, palavra) e o im-segno (im-signo, signo visual, imagem; 

o que vemos na realidade, mas também as imagens dos sonhos e da memória, 

pressupondo-se existir um “hipotético sistema de signos visíveis”). Ao tentar 

entender o im-signo, Pasolini desfaz a possível semelhança entre literatura e cinema: 

Ou seja: o cinema se funda sobre um conjunto de im-signos não “dicionarizado”, ao 

contrário do que acontece com os lin-signos, com os quais a literatura trabalha. Daí 

porque o trabalho do escritor e o do cineasta são bastante distintos. (MÜLLER, 

2016, p.98).  

A conclusão a que chega Pasolini é bastante coerente, se aceitarmos essa distinção 

proposta por ele entre im-signos e lin-signos:  

O instrumento linguístico sobre o qual se implanta o cinema é, portanto, de tipo 

irracionalista: eis o que explica a qualidade onírica profunda do cinema e também a 

sua absoluta e imprescindível concreção, digamos, objectal. (PASOLINI, 1982, p. 

138-139).  

 

Por isso, o diretor de cinema, ao contrário do escritor, não teria à sua disposição um 

dicionário já elaborado, mas um caos de signos. O autor de cinema, ou cineasta, deve recorrer 

a dois procedimentos sequenciais, para lograr a comunicação estética: 

 

1. Retirar o im-signo do caos e integrá-lo num dicionário de im-signos significativos (e, 

supostamente, passíveis de transmitir uma mensagem clara);  

2. acrescentar a cada um dos im-signos significativos uma qualidade expressiva 

individual, submetendo-o a um tratamento estético. 

Um dado curioso a ser acrescido é que os im-signos, como observa Pasolini são “os 

objetos de um mundo que de vez em quando se esgota cronologicamente – os vestidos dos 
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anos trinta, os automóveis dos anos cinquenta” (PASOLINI, 1982, p. 139), gerando a 

sensação de que o cinema seria uma linguagem transitória, se considerando do ponto de vista 

da persistência histórica e estilística dos im-signos correntemente utilizados pelo diretor ou 

mesmo uma geração de cineastas. “Os objetos são impenetráveis, não se movem e não dizem 

de si próprios senão aquilo que são em dado momento”, (Ibid. p. 140).  

Se, por um lado, o valor do im-signo parece provir de si mesmo, no próprio instante 

em que é “colhido” pela câmera, por outro ele é também um patrimônio comum e pode 

pertencer ao sonho ou a memória de todos – por exemplo, as rodas de um trem, que se 

tornaram um “símbolo” cinematográfico usual, como que demonstra a análise do autor. Ora, 

se um im-signo também é potencialmente um símbolo, então não existem, na realidade, 

conforme admite Pasolini (1982, p.140), ”objetos brutos: todos são suficientemente 

significativos na sua natureza para se tornarem signos simbólicos”. 

Essa conclusão vai legitimar, aos olhos do cinepoeta italiano, a atividade do diretor de 

cinema: os im-signos que ele escolhe no momento de rodar o filme têm “uma história pré-

gramatical já longa e intensa” (Ibid. p. 142),  transformando o caos em linguagem 

reconhecível e interpretável. Partindo desse princípio, para Pasolini, diante do fato de que o 

im-signo é “rude” ou “concreto”, o cinema teria uma linguagem eminentemente elementar, ou 

seja, o cinema seria fundamentalmente onírico, pelo menos quando analisamos seus 

componentes básicos, os im-signos. 

Seu objetivo não é, evidentemente, mostrar que o cinema seria menos profundo ou 

menos refinado esteticamente do que a literatura. Toda a sua discussão a respeito da natureza 

dos lin-signos e dos im-signos visa tão somente a delimitar a diferença, para ele essencial, 

entre a obra literária – esta seria sempre concreta e, por isso se realizaria como arte e não 

como filosofia – e o cinema vigente.  É importante notar que, ao constatar que o cinema 

constituía uma linguagem artística e não filosófica Pasolini estava se referindo essencialmente 

ao cinema praticado na época (anos sessenta) e não ao seu projeto de “cinema de poesia”. É 

neste pronto de seu ensaio que afirma que, aparentemente, a linguagem do cinema é, ou 

deveria ser, uma “língua de poesia”. 

Em termos de evolução histórica do cinema, Pasolini (1982, p. 145),  reconhece que a 

tradição cinematográfica consagrou a “língua de prosa” ou a “língua de prosa narrativa”: uma 
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prosa peculiar que não erradicou, porém, o “elemento fundamentalmente irracional no 

cinema” ou seja, o que é próprio do im-signo. Contudo, nada disso impediu que a linguagem 

do cinema assumisse um viés naturalista ou objetivo e domesticasse (nota do autor italiano) os 

elementos ostensivamente irracionais, oníricos, bárbaros, para usarmos a terminologia 

pasoliniana. 

Para descrever em termos técnicos o que seria essa “língua de poesia” no cinema 

Pasolini recorre, inicialmente, a um elemento linguístico de descrição, o do “discurso indireto 

dizendo que, no romance, ele significa um mergulho na alma e na linguagem da personagem a 

ser descrita. No cinema livre,” o “Discurso Indireto Livre” (DIL) seria transmutado para a 

“Subjetiva Indireta Livre” – conceito criado a partir da técnica da câmera subjetiva (ou 

P.O.V)
2
 e do DIL

3
 , mas jamais poderia redundar num monólogo interior, pois os signos 

cinematográficos não possuem a mesma possibilidade de interiorização das palavras. 

Em contrapartida, os signos visuais podem passar por um tratamento estilístico, 

sobretudo quando o diretor se proponha a “mergulhar” na sua personagem e apreender seu 

ponto de vista (PASOLINI,1982, p.116)  na medida em que acredita que esse “mergulho” na 

subjetividade da personagem liberte no autor,  

 

as possibilidades expressivas sufocadas pela tradicional convenção narrativa, 

numa espécie de regresso às origens: até encontrar nos meios técnicos do 

cinema e suas qualidades oníricas, bárbaras, irregulares, agressivas e 

visionárias (PASOLINI., 1982, p.65).  
 

 

A “língua de poesia” no cinema confunde-se, assim, com o emprego da “Subjetiva 

Indireta Livre”,  tal como Pasolini a concebeu no seu ensaio sobre cinema poético. 

Para demonstrar sua tese, o autor passa então a discutir alguns filmes de diretores tão 

diferentes como Antonioni, Bertolucci e Godard, chamando a atenção para a “estilização” de 

certos planos criados por eles. Segundo Pasolini, essa estilização decorreria do emprego da 

“Subjetiva Indireta Livre”. Poderíamos deduzir que a estilização não é, neste caso, mero 

                                                 
 
2
 Na terminologia cinematográfica americana, o P.O.V. (point of view) resulta da passagem de uma visão 

objetiva (a câmera vê um personagem) para uma visão subjetiva (a câmera vê aquilo que o personagem vê). Isso 

pode ser feito através da combinação de continuidade e montagem (vejo alguém vendo um objeto e logo vejo 

apenas esse objeto) ou de certos posicionamentos de câmera, como aquele em que a câmera está colocada “atrás 

dos ombros” do personagem, simulando a sua visão das coisas.  

 
3
 DIL, abreviatura empregada por Pasolini em seu Cinema de Poesia para Discurso Indireto Livre. 
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formalismo ou exercício de estilo, mas um procedimento necessário para captar o mundo 

interior do(s) personagem(s). Ainda assim, Pasolini reconhece, citando o caso de Antonioni:  

 

É claro que a “Subjetiva Indireta Livre” é um pretexto: Antonioni servia-se 

provavelmente dela, arbitrariamente, para se permitir a mais ampla liberdade 

poética possível, uma liberdade que acentua  – e por isso é inebriante – o 

arbitrário.  (ibid., 1982, p. 117). 
 

 

Na medida em que os diretores estudados por Pasolini empregam a “Subjetiva Indireta 

Livre” para retratar o mundo convulso de personagens geralmente doentes ou em crise, 

também adquirem “uma grande liberdade estilística”, produzindo então o “cinema de poesia”.  

No fundo, é como se Pasolini dissesse que a “Subjetiva Indireta Livre” permite que a 

linguagem do cinema expresse todas as suas possibilidades estéticas, quase à revelia do 

protagonista e de seu mundo subjetivo,  e a narrativa torna-se apenas o “álibi acidental”, 

situando o autor. O filme de poesia é, na verdade, um filme subterrâneo, não uma 

mistificação, como esclarece Pasolini, ao analisar o cinema de Godard e Antonioni:  

Por baixo deste filme, corre o outro filme que o autor teria feito mesmo sem 

o pretexto da mímesis visual do seu protagonista: um filme de caráter inteiro 

e livremente expressivo-expressionista. (PASOLINI, 1982, p.149). 
 

O mérito desta análise de Pasolini residiria, a nosso ver, no seu esforço para descrever 

a poesia no cinema não apenas como um “clima” ou “atmosfera”, mas como um 

procedimento técnico passível de descrição e análise. O cinema clássico, segundo Pasolini é 

um cinema autenticamente narrativo; o novo cinema, mais experimental, é que seria poético e 

representaria uma nova conquista da linguagem cinematográfica através de um retorno às 

origens, à dimensão lírico-subjetiva do im-signo. 

Partindo desta premissa, conclui-se que para Pasolini, a subjetividade em um filme só 

está garantida, segundo o seu ‘Cinema de Poesia’, quando o verdadeiro  protagonista é o estilo 

e a “Subjetiva Indireta Livre”, o mote que proporciona a estilização da linguagem.  O 

“Cinema de Poesia” está para o pensador italiano, “profundamente alicerçado no exercício de 

estilo como inspiração, na maior parte dos casos, sinceramente poética, o que afasta toda a 

suspeita de mistificação do ato que se toma como pretexto o uso da Subjetiva Indireta Livre”. 

(PASOLINI,1982, p. 149). 
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 Se a grande contribuição teórica do ensaio de Pasolini é abrir caminho para a análise 

técnica-estilística do “Cinema de Poesia”, a indagação acerca da natureza e as possibilidades 

do Plano-Sequência configuram-se como um acréscimo potencial na discussão desta temática, 

cada vez mais estudada na historiografia audiovisual contemporânea. 
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2. O CINEMA DE PROSA VERSUS CINEMA DE POESIA 

 

Como vimos acima, a definição pasoliniana de “poesia” envolve a definição de 

“prosa”: essa oposição nos parece extremamente interessante, na medida em que não perde de 

vista a origem literária do termo “poesia”. 

Em literatura, a poesia se distingue aparentemente do sentido de prosa, quer no plano 

semântico, (forma) quer no plano da linguagem (conteúdo). No entanto, a crítica literária 

moderna tem questionado as definições tradicionais que descrevem a poesia como o texto 

lírico em verso, enquanto a prosa seria o texto em parágrafos contínuos. No Brasil, o poeta e 

ensaísta Mário Faustino em Poesia-Experiência (1977) afirma que a distinção mais frequente 

entre prosa e poesia é de ordem formal e quantitativa. 

 

Formal por referir-se apenas aos aspectos por assim dizer concretos que até 

hoje (não se pode dizer que para sempre) tem distinguido uma coisa da 

outra: o aspecto exterior, gráfico, da página de prosa e do poema, variações 

rítmicas etc. E, quantitativo porque todas as distinções formais até hoje 

apontadas entre as duas modalidades apenas têm servido para mostrar que a 

poesia tem mais ritmo, num certo sentido, que a prosa; que a poesia é uma 

linguagem mais concentrada; que o metro em poesia é mais preciso e mais 

fácil de identificar (Id., 1976, p. 61). 

 

          Mário Faustino concentra-se na linguagem como forma de depreender as fronteiras do 

prosaico e do poético. Assim, para o autor, o prosaico será o discurso sobre o objeto e o 

poético, o discurso criador / recriador do objeto: “No poético, o artista organiza, nomeia, 

reconstitui, recria o universo por meio de palavras-objetos, que doa, que oferece ao leitor ou 

ouvinte.” (Id, 1977, p. 65). 

Mário Faustino objeta, porém, que tais interpretações formais e quantitativas não 

chegam a diferenciar a prosa da poesia: elas se limitariam, isto sim, a dissociar prosa e poesia. 

“No poético, o artista organiza, nomeia, reconstitui, recria o universo por meio de palavras-

objetos, que doa, que oferece ao leitor ou ouvinte” (Ibid.,1977, p. 55). 

Faltaria uma definição qualitativa que discernisse precisamente os dois tipos de 

linguagem: a linguagem prosaica e a linguagem poética. Em suma, na leitura de Faustino, 

nem toda a poesia é poética e nem toda prosa é prosaica: existem obras em prosa que podem 

ou deveriam ser chamadas de poéticas, enquanto outras, em verso, são desprovidas de poesia. 

E ele prossegue:  
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Antes de mais nada, é preciso abolir neste contexto, as conotações 

pejorativas do termo “prosaico”, que deve ser para nós tão nobre, nesta 

discussão, quanto a palavra “poético”. Isso estabelecido, diria eu que é 

prosaico o arranjo de palavras em padrões (cuja forma gráfica, e cujo ritmo, 

mais ou menos irregulares, não nos interessam ainda) que analisam, 

descrevem, ilustram, glosam, narram ou comentam o objeto (ser, coisa ou 

idéia). E, correspondentemente, consideraria poético o arranjo de palavras 

em padrões (cujo aspecto formal – auditivo ou visual – repito, ainda não 

entra em consideração) que sintetizam, suscitam, ressuscitam, apresentam, 

criam, recriam o objeto, é poético o canto, a celebração, a encantação, a 

nomeação do objeto. (FAUSTINO, 1976, p. 62). 
 

Na analogia de Mário Faustino, o prosaico consiste num procedimento que ousa 

descrever e comentar o objeto e podem gerar obras-primas, escritas em verso e prosa. Já o 

poético é um tipo de procedimento que procura essencialmente descobrir ou recriar um 

objeto, batizando-o de um modo “inexplicavelmente novo”. Tal operação pode gerar também 

obras-primas em verso ou prosa, ou obras medíocres. Portanto, o poético e o prosaico são 

procedimentos estéticos distintos, podendo os dois conceitos ser empregados pelo artista, 

tanto numa obra em prosa como numa obra em versos. 

Vale aqui citar, como exemplo, o livro Galáxias (1984) de Haroldo de Campos, que 

parece reunir quase simultaneamente o poético e o prosaico, criando um texto híbrido, que se 

apresenta como prosa, mas que é, no fundo, poesia e quase música. O cantor e compositor 

Caetano Veloso, por exemplo, cunhou publicamente o termo “proesia” como a proeza de se 

misturar prosa e poesia) por ocasião de uma homenagem que prestou a Haroldo de Campos 

em 2011, na Casa das Rosas, em São Paulo. 

Nessa dicotomia entre poesia e prosa, amplamente debatida, Mário Faustino ressalta as 

especificidades entre estas duas vertentes criativas:  

 

Podemos avançar, até mesmo, que a partir de nossas premissas, o poético 

não teria de ser compreendido, e sim percebido – como um vaso, um 

edifício, uma dança -, ao contrário do prosaico, que perde todo o sentido se 

não é perfeitamente entendido. No prosaico o artista comenta o universo em 

benefício do leitor ou ouvinte. No poético, o artista organiza, nomeia, 

reconstitui, recria o universo por meio de palavras-objetos, que doa, que 

oferece ao leitor ou ouvinte. (FAUSTINO, 1976, p. 66). 
 

 

A palavra-objeto da poesia parece corresponder ao im-signo de Pasolini, que é uma 

manifestação visual e não abstrata, como assinalamos anteriormente. Todavia, no texto de 

Pasolini “Cinema de Poesia”, o termo “poesia” é associado, num primeiro momento, a uma 

expressão lírico-subjetiva, como se a poesia fosse a linguagem do eu. Mário Faustino propõe, 
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enfim, uma definição mais abrangente do que seja poesia: “é uma linguagem em versos que 

pode ser poética ou prosaica” (Ibid., 1976:68).  O poético não decorre aqui do mero uso de 

procedimentos formais consagrados, como o metro, o ritmo, as metáforas: o poético é uma 

postura perante o mundo e a linguagem, que implica criar uma nova gramática e uma nova 

linguagem. Nesse sentido, o poético de Faustino parece coincidir com o conceito de “Cinema 

de Poesia” de Pasolini. 

Cremos que a teoria do cinema de poesia de Pasolini, por estar assentada em bases 

literárias, coloca-se,  por sua vez, em confronto com a moderna teoria literária, fazendo com 

que conceitos tais como prosa e poesia, prosaico e poético sejam reavaliados e reformulados. 

Nas páginas precedentes procuramos mostrar como isto poderia ser feito ao promover o 

diálogo entre Pasolini e Mário Faustino, no sentido de aprofundar a reflexão sobre essa 

correspondência teórica e poética. 
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3. O VALOR LINGUÍSTICO-INTERPRETATIVO DA TEORIA DE PASOLINI 

 

O ensaio “Cinema de Poesia” foi publicado na Itália em 1965 e, de acordo com o crítico 

Ismail Xavier (1993, p.100), em seu texto O Cinema Moderno segundo Pasolini, o realizador 

italiano Pasolini teria escrito este manifesto teórico sob a influência do ideário do linguista 

Roman Jakobson que em seu estudo, Linguística e Comunicação (1960), elaborou as 

conhecidas funções da linguagem. 

 

1. A função emotiva: centrada no “eu”, ou seja, naquele que fala; 

2. A função poética: centrada na própria linguagem; 

3. A função referencial: centrada no mundo, ou realidade exterior; 

4. A função fática: centrada no contato com o outro, o receptor; 

5. A função metalinguística: centrada no uso do código; 

6. A função conativa: centrada no outro, no receptor. 

 

Enquanto o linguista afirma que a poesia (entenda-se, a poesia escrita) é um tipo de 

linguagem que chama a atenção para si mesma, Pasolini (1982, p. 20) responderá que, no 

cinema de poesia, “a câmera se mostra, chama a atenção sobre si, o aparato de cinema se 

impõe à percepção como dado construtivo da mise-en-scène”. Sendo assim, Pasolini adapta à 

análise do cinema a teoria das funções da linguagem de Jakobson, ao eleger a “Subjetiva 

Indireta Livre” como mote formal do “Cinema de Poesia” cuja teoria sempre despertou 

paixões e polêmicas. 

Acusada de ingênua por alguns escritores em razão do uso de termos imprecisos tomados 

de empréstimo de outras áreas, a teoria de Pasolini foi saudada por outros especialistas como 

extremamente relevante. O ensaísta Ismail Xavier o defende, destacando que o filósofo Gilles 

Deleuze  

[..] incluiu o cineasta italiano na tradição dos lúcidos pensadores que não 

aderiram ao projeto teórico que terminou por reduzir a sucessão de imagens 

na tela o equivalente a um enunciado linguístico. (Xavier, 1993, p. 101). 
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O projeto teórico mencionado anteriormente é o da semiologia francesa dos anos 1960, 

uma evidente alusão ao semiólogo Christian Metz, autor do livro A Significação no Cinema 

(1968), o qual,  em parágrafo dedicado à contribuição teórica de Pasolini, diz: 

 

Mas agora deixemos de lado as implicações linguísticas da teoria de 

Pasolini, sobre as quais voltaremos mais tarde, para examinar sua tese à luz 

da história do cinema. Se houver um movimento que domine toda esta 

história, é sem dúvida aquele que leva do cinema-poema ao cinema-

romance, ou seja, de certa maneira do “cinema de poesia” ao “cinema de 

prosa”, e não o inverso. Há em Pasolini uma tendência a “confundir” os 

toques poéticos – que não são raros no cinema moderno – com estruturas 

poéticas, e também a comparar os mais belos filmes de hoje com os mais 

enfadonhos de ontem, sem levar em consideração o anteontem. (...) Em 

verdade, se os ecos poéticos são particularmente presentes no cinema de 

hoje, se o mau cinema de qualquer época exclui por definição a poesia dita 

“das coisas” bem como a poesia de sua organização, temos de reconhecer 

que as únicas tentativas de procurar, não apenas um cinema poético, mas um 

cinema como língua poética organizada – já que é disto que quer falar 

Pasolini – pertencem justamente ao cinema antigo. (METZ, 1968, p.19). 
 

Metz tenta mostrar que o cinema evoluiu para um ideal “romanesco” e não “poético”, 

resultando disso o predomínio da montagem narrativa sobre a montagem “lírica” ou 

“construtiva”. Ele explica ainda que a “câmera visível”, ideal do cinema de Pasolini, e que se 

coloca como um recurso técnico-estilístico, não é um fato novo, porque já fazia parte da 

estética de cineastas como Sergei Eisenstein,  enquanto diretores posteriores como Rohmer e 

De Sica, buscavam apagar os efeitos da câmera, em nome de um objetivismo. As objeções de 

Metz são sérias e precisam ser levadas em consideração, por outro lado, elas não anulam, 

como já argumentaram outros críticos, os insights de Pasolini, cujas teorias, como bem disse 

Ismail Xavier  “permanecem como referência nas discussões estéticas sobre o cinema 

moderno” (XAVIER, 1993,p.53). 

O aspecto diacrônico da visão de Pasolini (a evolução do cinema de prosa para o 

cinema de poesia) interessa-nos menos do que seu esforço para descrever, de uma perspectiva 

técnico-estilística, a linguagem cinematográfica de natureza poética.  Parece-nos que como 

ponto de partida, pelo menos, a teoria pasoliniana é uma referência obrigatória, quando o tema 

é justamente a função e o efeito do poético no cinema. Como define Adalberto Müller, (2006, 

p.102) em ensaio sobre a teoria do poeta e cineasta italiano, trata-se de uma “semiologia 

selvagem”, menos preocupada em estabelecer uma descrição da linguagem do que uma 

compreensão da própria realidade, tomada como um sistema semiótico Afinal, Metz (1986, p. 
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202) reconhece que as análises de Pasolini “se esforçam em captar o seu objeto com precisão 

e superar o estágio das impressões gerais” e em nota de pé de página comenta que seu próprio 

texto é “uma mistura de aceitações e de recusas das ideias de Pier Paolo Pasolini” (METZ, 

1986, p. 205). 

 

4. O IM-SIGNO E O REAL NO CINEMA DE POESIA 

O Im-signo, como abordamos anteriormente, é definido por Pasolini como um signo 

“rude”, “concreto” que resultaria de alucinações, sonhos, da memória e da vida cotidiana 

(gestos). O im-signo, acerca-se mais da vida e da realidade do que o lin-signo, que tende a ser 

mais abstrato e filosófico. O cinema de poesia explora, segundo Pasolini, esse aspecto 

irracional, carnal, caótico do im-signo, conferindo ao filme um teor expressivo-expressionista 

que permite através de uma sensação de transe, a experiência estética por parte do espectador. 

Não é possível compreender a exata função do im-signo dentro da linguagem 

cinematográfica sem discutir o que Pasolini entendia por “vida” e “realidade”. Com esta 

finalidade, recorremos ao ensaio de 1993, A Vida Clara: Linguagem e Realidade segundo 

Pasolini de Michel Lahud, um estudo muito esclarecedor sobre o papel do que é chamado de 

“real” na teoria cinematográfica de Pasolini. A câmera do poeta, segundo o ensaísta, deveria 

aderir aos objetos (im-signos), registrando a sua verdade material profunda ou, nas palavras 

do próprio Pasolini destacadas por Lahud: 

 

Eu amo o cinema porque com o cinema fico sempre no nível da realidade. É 

uma espécie de ideologia pessoal, de vitalismo, de amor pelo viver dentro 

das coisas, na vida, na realidade (...) Repito, a raiz profunda e subterrânea 

dessa minha paixão é esse amor, irracionalista de certa forma, pela realidade: 

expressando-me com o cinema não saio nunca da realidade, estou sempre no 

meio das coisas, dos homens, daquilo que mais me interessa na vida, isto é, a 

própria vida.” (PASOLINI apud Lahud, 1993, p.142). 

 

Essa percepção do cinema como reprodução da realidade em que a câmera funciona 

como espelho que reflete diretamente os im-signos não é, segundo Lahud, uma “ingênua” 

naturalização de “fatos da cultura”, “mas uma culturalização radical e absoluta da própria 

natureza”. E prossegue Lahud: 
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Pois conceber o real como um “cinema in natura” significava justamente 

supor que não existe uma realidade natural e muda que só com a intervenção 

de um processo cultural ou artístico posterior poderia se transformar em 

discurso; que nada escapa da esfera do simbólico, porque tudo no real já 

“naturalmente” percebido como signo de si mesmo, que a própria realidade, 

em suma, se auto representa mediante uma autêntica linguagem, ou melhor: 

que ela mesma é toda e sempre linguagem. (LAHUD, 1993, p. 42-43). 
 

As linguagens audiovisuais, em geral, teriam como característica, para Pasolini, a 

capacidade de traduzir fiel e imediatamente o real. O realizador Pasolini confessa que o 

cinema lhe ensinou aquilo os escritores talvez não percebam, ou seja, que a realidade se 

expressa cruamente sobre o Plano-Sequência. Veremos que, ao analisar a relação entre o 

Plano-Sequência e a apreensão dos im-signos, Pasolini assumirá plenamente a dimensão 

social e política do fazer cinematográfico.  Em A Paixão pelo Real (1977), Maria Bethânia 

Amoroso observa que o caráter lírico das coisas sempre fascinou Pasolini, e foi por isso 

exatamente que ele teria se tornado cineasta, trocando a literatura pelo cinema; poderia, assim, 

falar do real usando o próprio real.  Mas, no final da vida, Pasolini retornaria à literatura, 

como reflete a ensaísta: 

Em todo o percurso de produção de Pasolini havia insatisfação: deixava a 

literatura porque sentia a língua italiana imprópria, naquele momento – anos 

sessenta -, para dar prosseguimento aos seus projetos; celebrados os corpos e 

a espontaneidade em seus filmes, faz a abjuração deles porque nada daquilo 

existia mais, retoma a ideia de um romance monumental que o ocupará até a 

morte. (AMOROSO, 1997, p. 124) 
 

Mais do que apenas poetizar o cinema, tratava-se para Pasolini de “poetizar a própria 

indústria”, e transformar o capitalismo, como demonstrou Adalberto Müller em seu ensaio A 

Semiologia Selvagem de Pasolini (2006). Aparentemente, a busca do real foi um processo 

incessante e provavelmente angustiante para Pasolini, levando-o a experimentar, negar e 

retomar várias linguagens, vários códigos estéticos distintos, indo-e-vindo entre a literatura e 

o cinema. Müller aponta que é preciso ainda levar em conta que Pasolini também escreveu 

críticas, ensaios, estudos, debatendo arte, cultura e política.  Pasolini não considerava a si 

mesmo um filósofo, mas se autoproclamou como alguém que conhecia a “filosofia do real” 

(Ibid., 2006, p.100).          

Em síntese, o próprio cinema a partir dele, transformou-se para ele em uma 

experiência filosófica: 
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Neste estágio, é possível definir a relação de minha noção gramatical do 

cinema com o que é a minha filosofia – ou pelo menos o que creio que ela 

seja -, ou meu modo de vida: em definitivo, nada além do meu amor pela 

realidade, um amor alucinado, infantil e pragmático. 

Um amor religioso, aliás, na medida em que ele se funda em alguma medida, 

por analogia, numa espécie de imenso fetichismo sexual. O mundo só me 

aparece como um conjunto de pais e mães pelos quais experimento uma 

atração total, um enlevo feito de respeito e de veneração ao mesmo tempo 

que tenho necessidade de violar, uma tal veneração através de um de 

dessacralizações por vezes violentas e escandalosas” (PASOLINI, 1982, 

p.183). 

 

Entusiasmado com esta descoberta do cinema como expressão sensorial e dialética no 

contato íntimo com o que designa por “real”, Pasolini vai mais longe nesta evocação em seu 

livro-testamento As Últimas Palavras do Herege:  

 

Quando me exprimo por meio da língua do cinema – que não é outra, repito-

o, que o momento escrito da língua da realidade – permaneço nos quadros 

desta realidade: não interrompo sua continuidade adotando este sistema 

simbólico e arbitrário que é o sistema de lin-signos. Este último deve 

necessariamente interromper sua continuidade reproduzindo a realidade 

através da evocação. (Pasolini, 1982, p.138).   
 

Entre captar e evocar o real, Pasolini escolhe a primeira opção, ao trocar o cinema pela 

literatura e substituir, por assim dizer, o lin-signo pelo im-signo. Sabemos, entretanto, que o 

real se esquiva sempre, o que o trará de volta à literatura, e que a linguagem do cinema se 

tornou uma autêntica tentativa desta aproximação e não uma experiência fracassada ou 

decepcionante, como concluem certas versões apressadas. Como afirma Michel Lahud, o 

cinema de Pasolini em toda sua plenitude, esforçou-se, na teoria e na prática, para incorporar-

se às coisas como signos, ou im-signos, e livrar-se assim, da “tragédia de todo poeta (...) de só 

atingir as regras de uma magia definitivamente limitada e na apropriação do mundo” 

(LAHUD, 1993, p.40).    

          Na condição de cineasta, Pasolini é identificado também por Maria Bethânia Amoroso, 

com a  realidade física do cinema, envolvendo aqui todos os materiais utilizados na produção 

de um filme; condição esta que acabou conduziu-o à ilusão realista (AMOROSO, 1997, p.50). 

Aliás, o próprio Pasolini sintetiza essa posição ao admitir que o cinema – que é uma sequência 

infinita de imagens que reproduz de um só ponto de vista toda a realidade – baseia-se no 

tempo e obedece deste modo às mesmas regras que a vida, ou seja, as regras da ilusão.  

Assume tratar-se de um paradoxo, que é preciso aceitar essa ilusão, senão corre-se o risco de  
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perder a ligação com a realidade a qual, portanto, consiste unicamente em uma ilusão.  Nesse 

ponto, especialmente, Bethânia Amoroso chama atenção para a presença de opostos binários 

em sua reflexão que se configura como um reino das contradições: “Procura a realidade e 

junto encontra a ilusão, e no sono que entenderá melhor a vigília, é na narrativa ficcional que 

melhor verá retratada a Itália de seu tempo”, conclui a ensaísta. (AMOROSO, 1997, p.58). 

 

5. A DEFINIÇÃO TRADICIONAL DE PLANO-SEQUÊNCIA NO CINEMA 

A definição tradicional de Plano-Sequência, popularizada pelo crítico francês André 

Bazin, é a de um único plano de longa duração sem a interrupção de um corte. Este recurso 

teria a vantagem de não distorcer a “realidade” como o plano interditado por um corte em que 

a montagem poderia manipular ao seu modo esta mesma “realidade” (BAZIN, 1992). A 

realidade temporal, desta forma, não fica alterada como na montagem rápida na montagem de 

“atração” (como nos filmes de Eisenstein em que a montagem estaria a serviço de uma 

ideologia arranjada, no sentido de unir planos signicamente iguais por uma força de atração). 

O que se procura, na visão de Bazin, é a ambiguidade da própria realidade em que se 

“conserva o mistério” da própria imagem.  

O filme Cidadão Kane (1941) de Orson Welles, por exemplo, celebra com sua famosa 

sequência inicial (a morte de Kane) o Plano-Sequência juntamente com a profundidade de 

campo, desta forma atribuindo um novo sentido aos processos mais tradicionais de 

montagem. Trata-se, segundo Bazin, da evolução de uma linguagem que tem sua infância nas 

montagens de Eisenstein, indubitavelmente vertiginosas; porém as sociedades ocidentais, 

naquele momento (1940-1950), viveriam o tempo e a precisão real da fotografia: “pela 

primeira vez, entre o objeto inicial e a sua representação, apenas se interpõe um outro objeto” 

(BAZIN, 1992, p.46). A representação realista encontra aí o seu ápice, e o desejo de Bazin é 

de que ela seja o mais fiel possível. Ismail Xavier, no entanto, aponta em seu “Discurso 

Cinematográfico” que esta proposta do crítico francês não se refere essencialmente a um 

“cinema-verdade”, apesar de ser uma proposição adjacente (XAVIER, 1984, p. 68-69).  

Refere-se a um cinema feito “à imagem do real”  e não “imagem do real” (sem o “à” que 

marca a diferença da mera reprodução). 
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  A relação entre linguagem e realidade, ou discurso e vida, é que levou Pasolini a 

refletir sobre o Plano-Sequência num ensaio de 1967, intitulado “Observações sobre o Plano-

Sequência” publicado em seu livro Empirismo Herege. (PASOLINI, 1982, p. 63). De maneira 

simplificada, podemos considerar o plano cinematográfico como fragmento filmado e, 

conforme a definição clássica, o elemento mínimo de um filme. 

           Um filme compõe-se de um conjunto de planos: estes são articulados entre si e formam 

as sequências finais da obra.  De modo mais técnico e objetivo, podemos ainda dizer que cada 

plano de um filme representa uma posição particular da câmera em relação aos objetos e 

pessoas que estão sendo filmadas. O plano pode ser considerado a unidade fundamental do 

filme. Existem vários tipos de planos, entre eles o Plano-Sequência, que poderíamos 

descrever, a grosso modo, como um plano com longa duração em que a ação se desenvolve 

sem a interferência do corte. O corte seria “substituído”, neste caso, pelos diferentes 

movimentos de câmera. Ao invés de criar relações espaço-temporais, o Plano-Sequência lança 

mão do recurso da mobilidade da câmera para acompanhar a ação. Esse tipo de plano advém 

da leitura proposta pelo roteiro. 

Em O que é Cinema? (1992), André Bazin conceitua o Plano-Sequência como uma 

filmagem contínua que tem a propriedade de permitir ao espectador um percurso de leitura 

mais livre e autônomo do filme. Já para o estudioso italiano Antonio Costa em Compreender 

o Cinema (1987), haveria, por sua vez, algo de necessariamente oposto à “teoria clássica de 

Bazin, que, diga-se de passagem, foi formada na mesma ocasião em que irrompeu o 

neorrealismo italiano, uma escola que tentou expressar a realidade tal qual ela era, através do 

uso do Plano-Sequência”.  Conforme Costa, a adoção do Plano-Sequência pressupõe, 

contudo, a interferência do autor nesta mesma realidade: 

 

O uso do Plano-Sequência não elimina a montagem (que se constitui como 

montagem interna ao plano ou montagem contínua) nem conduz 

milagrosamente ao grau zero a escrita fílmica, tanto é assim que o uso do 

Plano-Sequência em autores como Godard, Straub ou Garrel ou no húngaro 

Jancso ou no italiano Bertolucci se tornará um procedimento de afirmação de 

uma radical subjetividade do autor. E todavia existe nestas ideias de Bazin 

uma intenção, rica de implicações e de possibilidades futuras, de adequar o 

cinema às tendências de uma estética contemporânea que atribui ao 

destinatário da mensagem estética um papel ativo e que concebe o texto 

como uma estrutura aberta na qual a função das estruturas técnico formais é 
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de multiplicar os percursos de leitura e tornar ambíguo (não rigidamente pré-

estabelecido) o sentido (COSTA, 1987, p.119).  

 

          Os percursos de leitura destacados por Costa sinalizam que o Plano-Sequência deixaria 

o espectador mais livre e autônomo, como previne Bazin, induzindo-o a imaginar e concluir 

aquilo que a câmera está mostrando a partir de um ângulo subjetivo e, por isso mesmo, 

parcial. Voltando às “Observações sobre o Plano-Sequência”, convém apresentar as principais 

reflexões expostas pelo ensaio do poeta-cineasta. 

Pasolini começa citando o exemplo paradigmático de um americano comum que 

filmou por acaso o assassinato do presidente John Kennedy, registrando tudo o que a objetiva 

de sua câmera documentava naquele preciso instante, sem a escolha preliminar de ângulos 

visuais. O autor entende que esse “espectador-operador” conseguiu realizar um plano-

sequência típico, que ele denominará “subjetiva”. Nesse filme, estariam ausentes como nota 

Pasolini, todos os outros ângulos visuais, pois o “espectador-operador” representa um ponto 

de vista, entre tantos possíveis naquele momento histórico: o do próprio Kennedy, o de sua 

esposa, o do assassino, entre outros. A realidade, como parece afirmar Pasolini, é constituída 

de múltiplas subjetivas, ou de distintos ângulos visuais. Contudo, a cada observador só é dada 

a possibilidade de assumir um único ângulo visual de cada vez, e esse limite é também o da 

câmara e de todo o aparato audiovisual criado pelo ser humano até o atual momento. 

Descrita essa característica do Plano-Sequência como uma “subjetiva”, entre outras 

possíveis, Pasolini afirmará que, através dele, o cinema “reproduziria o presente”, pois 

registra a realidade conforme ela se manifesta no tempo presente. Pasolini então imagina a 

questão hipotética de várias pessoas terem registrado a morte de Kennedy, cada uma a partir 

de uma ângulo diferente. Neste caso, seriam diversos Planos-Sequências análogos, mas, ainda 

que sejam basicamente um registro documental, todos eles revelariam inúmeros instantes 

presentes incompletos, pois todo registro seria tendencioso ou pobre quando comparado com 

o sentido da realidade. Para captar um registro da realidade que se mostre o mais próximo 

possível da sua essência, restaria o recurso de comparar os filmes entre si e relacionar os 

momentos mais significativos de cada um para depois montar um novo filme, que fosse 

superior a todos os outros, individualmente. 
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Assim, a realidade apresentaria mais faces, logo, muitas perspectivas, a partir das 

quais ela poderia ser vista e registrada através de signos que não são simbólicos, pois como 

quer Pasolini, (1982:194) “a realidade não fala com outras coisas senão consigo própria”. A 

linguagem do presente, ou do Plano-Sequência  preconizada por Pasolini, é uma linguagem da 

ação, basicamente. Mas, como ela constitui também um ângulo parcial ou relativo, ela 

apresenta-se truncada, pobre, incompleta no que se refere à sua capacidade de apreender o 

real no seu tempo presente. Considerando essas linguagens incompletas, esses três ângulos na 

ótica de Pasolini só se tornariam plenamente significativos depois de serem submetidos ao 

processo de montagem, que os articularia entre si ao invés de simplesmente justapô-los. O 

sentido surgiria, segundo ele, porque a articulação ou coordenação dos planos converte o 

presente em passado, algo acabado, concluído. 

“Somente os fatos acontecidos e acabados são coordenáveis entre si e, portanto, 

adquirem um sentido”, preconizou Pasolini (1982, p.195),  destacando o advento da 

linguagem simbólica no cinema por meio da montagem. Surge aqui  um aparente paradoxo: a 

objetividade no cinema, ou seja, a superação da simples captação subjetiva da realidade, é 

fruto da montagem, de uma reconstituição cuidadosa dos registros diretos ,porém parciais, da 

ação extrema.  O cinema, poder-se-ia concluir, exigiria um narrador, um “espírito genial”, 

como diria Pasolini, que poderia articular as várias subjetividades entre si para dar enfim 

sentido àquilo que se viu e registrou. 

Neste mesmo tópico de seu ensaio, Pasolini (1982, p.199) reivindicará a criação de 

uma “Semiologia Geral” que possa sistematizar de modo claro, a linguagem do real. A 

“Semiologia” para Pasolini deveria ser a “ciência descritiva da realidade”. Até o presente  

momento, a linguagem do real ou da vida é intraduzível ou indecifrável: é preciso morrer para 

dar sentido à vida, e a morte, para Pasolini, é a própria definição de montagem “A morte 

realiza uma montagem fulminante da nossa vida”, dirá o autor italiano, escolhendo as 

situações consideradas significativas e descartando as incoerentes e talvez contraditórias. 

Nesse sentido, Adalberto Müller esclarece com precisão esta relação, por assim dizer, 

“promíscua” entre montagem e morte na concepção do diretor: 

 

Mas a montagem, para Pasolini, não se limita ao cinema. O que chamamos 

de realidade também pode ser entendido como uma “linguagem”. Essa 
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linguagem, contudo, só pode ser entendida sob a perspectiva da morte. 

Enquanto vivemos, somos ao mesmo tempo um signo (para os outros) e uma 

possibilidade aberta (para nós e para os outros). A morte nos transforma em 

signos. A morte opera sobre nossa vida uma montagem. (MÜLLER, 2016. p. 

20)  
 

 Ao adotar a linguagem da ação, o Plano-Sequência capta o im-signo, mas, por outro 

ângulo, o filme só adquire sentido quando, ao passar pela montagem, articula o conjunto, 

atingindo a linguagem simbólica, que parece ser a dimensão visual do lin-signo.  A lógica de 

Pasolini é fecunda e coerente, pois consegue relacionar satisfatoriamente os dois signos do 

cinema, o “rude” e o “estético”, o im-signo e o lin-signo, para prever que a câmera, assim 

como o ser humano, precisa compor e refazer o real para dar-lhe sentido. O real nunca é 

imediato, quer dizer, nunca é captado diretamente pelo Plano-Sequência, exceto quando este 

Plano-Sequência passa pelo filtro da montagem e revela um real morto, ou seja, concluído e 

por isso, significativo. 
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6. A DISTINÇÃO ENTRE REAL E NATURAL NO PLANO-SEQUÊNCIA 

 

A complexidade do pensamento de Pasolini sobre o Plano-Sequência é ainda mais 

evidente quando se procura verificar como o cineasta empregou concretamente este 

procedimento em seus filmes enquanto solução narrativa, contrapondo sua preferência pelo 

real em detrimento do natural. A esse respeito, Michel Lahud (1993) problematiza a questão 

em seu ensaio Pasolini: Paixão e Ideologia, ao ponderar sobre os critérios de escolha de 

cenários e elenco por parte do autor responsável por um realismo estilizado nos seus filmes:    

 

A quase total ausência neles do Plano-Sequência,  é compensada por um 

minucioso trabalho de montagem. Com efeito, tal é o fascínio de Pasolini 

pela realidade que ele fixa diante de seus fragmentos – corpos, rostos, gestos, 

paisagens, como se cada ação, cada detalhe do mundo merecesse ser objeto 

de uma atenção devotada. O Plano-Seqüência procura captar as ações reais 

em sua fluidez natural; Pasolini recusa essa fluidez para melhor consagrar, 

uma a uma, as “coisas do mundo”, que não vão sendo assim registradas em 

diferentes planos. Daí o equívoco, de certos críticos que, no lançamento de 

Accatone, acreditaram estar Pasolini pretendendo com seu primeiro filme 

reavivar a tradição neo-realista do cinema italiano (...) Pasolini escolhia ao 

contrário, uma técnica expressiva capaz de transmitir a esse mesmo universo 

uma dimensão verdadeiramente épica e mística. A Câmera fixa sobre os 

personagens, seus rostos, seus corpos, a frontalidade absoluta dos planos, 

entrecortada por longas panorâmicas simétricas e majestosas; o contraste 

violento entre luz e sombra, a superposição de uma música solene a 

situações banais e, no limite, sórdidas (...) todos esses expedientes 

expressivos concorrem para uma desnaturalização e intensa sacralização das 

figuras captadas pela câmera de Pasolini. (LAHUD, 1987, p.256). 

 

Tendemos a crer que Pasolini, ao discutir o Plano-Sequência em seus ensaios, está 

propondo uma formulação da natureza filosófica e não estritamente técnica ao reivindicar, 

como mostramos anteriormente, uma “Semiologia Geral” para tematizar esta opção estética.  

Ao analisar o Plano-Sequência como ideal, Pasolini não se refere, porém, a filmes concretos e 

específicos, mas ao cinema como linguagem. Para melhor exemplificar seu enunciado, 

Pasolini evoca a morte como interrupção de uma cadeia infinita de sintagmas. Assim como a 

morte é que define a vida do autor, já que uma atitude marcante no fim da vida poderia 

modificar toda a biografia do indivíduo, podemos concluir que o filme só tem sentido quando 

está finalizado. A montagem e suas infinitas possibilidades seriam assim, o paradigma das 

possibilidades da vida. 
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Esse sentido que Pasolini dá ao filme poderia ser associado com o que Freud chama de 

“ponto nodal” em sua A Interpretação dos Sonhos (FREUD, 1969, p.78).  Toda desconstrução 

dos sonhos no processo de análise leva a um ponto marcante chamado “nodal” que teria o 

poder de dar sentido tanto retroativamente nachträglich, quanto prospectivamente.  No filme 

de minha autoria, Enigma de Um Dia (1996), procurei exatamente discorrer sobre esse 

fenômeno. Talvez, a principal questão do filme tenha sido: uma obra de arte poderá 

ressignificar a percepção de uma pessoa? Partindo de Pasolini, a obra de arte (assim como a 

morte) realizaria uma montagem fulminante da nossa vida, ou seja, escolheria ela seus 

momentos verdadeiramente significativos doravante já não modificáveis por outro, possíveis 

momentos contrários ou incoerentes, colocando-os em sucessão, fazendo do presente, infinito, 

instável e incerto e, por isso, não descritível linguisticamente, seria este um passado claro, 

estável e certo, e por isso passível de descrição pela linguagem verbal,  no âmbito 

precisamente de uma Semiologia Geral. Ou seja, a alternativa fundamental da existência seria: 

ser expressivo e morrer ou ser inexpressivo e não morrer. No entanto, em Enigma de um Dia a 

obra de arte seria apenas uma morte entre outras, podendo o sujeito vivenciar várias mortes 

durante a vida. Mesmo ao contrário, a morte (real) na vida de um autor ressignificaria apenas 

uma vez sua obra, já que esta mesma obra fica sob o julgamento contínuo e incessante dos 

presentes futuros que a colocarão sob distintas perspectivas (vide as “escolas” da história do 

cinema). Deste ponto de vista, podemos citar Lacan que em sua releitura da obra freudiana 

elabora o conceito de point-de-capiton  (termo proveniente de uma técnica de tapeçaria para 

forrar móveis que usa botões para estruturar um sofá) cujo efeito seria o de barrar a cadeia de 

significantes que deslizaria infinitamente sem qualquer “sentido”. Este ponto de costura, 

como metáfora, também teria o poder de ressignificar prospectiva e retrospectivamente uma 

sucessão de significantes. No filme Enigma de Um Dia, a obra homônima de Giorgio De 

Chirico representaria esta morte como potência de significação do processo perceptivo. 

Ainda, este filme Enigma de um Dia foi montado visando o “presente infinito, instável e 

incerto”, de preferência “não descritível linguisticamente”. 

O exemplo de Pasolini sobre o homem que viveu honestamente por setenta anos e 

comete um crime torna possível essa relação: “Esta ação condenável modifica todas as suas 
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ações passadas e ele se mostra doravante diferente do que sempre foi”. (Pasolini, 1982, 

p.141).   

        A narrativa hollywoodiana, por sua vez, apresenta uma realidade que pode ser pensada 

como realidade-denúncia que quer ensinar ao espectador suas ideologias. Talvez uma das 

possíveis polarizações que ainda podemos usar para expressar esse tipo de manipulação 

perceptiva ainda seja a divisão entre “cinema narrativo” e “cinema não narrativo”, em que a 

participação do espectador entra em jogo. Como foi assinalado anteriormente, o “espectador é 

que completa toda a obra de arte” (Pasolini, 1982, p. 142). Ou seja, um filme só existe a partir 

do espectador.  Entretanto, a participação desse espectador pode ser avaliada dependendo do 

grau de esforço que ele faz para completar o sentido do filme. A continuidade perceptiva, que 

vai desde a complementação dos fotogramas até a cronologia e narrativa do filme, expõe o 

nível de subjetividade do espectador neste processo. 

A própria linguagem cinematográfica de acordo com a definição de Pasolini é “um 

virtual Plano-Sequência infinito: do tempo que passa, do tempo como continuidade e 

sucessão” (1982, p. 35). Ou ainda, por infinita e contínua que possa ser a realidade, uma 

câmera ideal poderá reproduzi-la. Assim sendo, “o cinema é, portanto, como noção primordial 

e arquétipo, um Plano-Sequência contínuo e infinito”, (BAZIN, 1992, p. 86).  Ao contrário de 

Bazin, a atitude de Pasolini de conceber o cinema como um Plano-Sequência todavia não 

equivale ao naturalismo. O artista italiano não encara como o teórico francês, o Plano-

Sequência como “um processo naturalista e, portanto...natural”, e enfatiza sua percepção 

sobre este dispositivo fílmico:  

Meu amor fetichista pelas “coisas do mundo” impede-me de vê-las como 

naturais, sendo que o Plano-Sequência para ele: “as consagra ou as 

desconsagra, uma a uma: ele não as liga em sua fluidez exata, ele não tolera 

esta fluidez. Ele as isola e as idolatra com maior ou menor intensidade 

(`PASOLINI, 1982, p. 143). 
 

          Esse naturalismo que, segundo Ismail Xavier (1984:68-69), nada tem de ingênuo 

estando apoiado na operação de montagem e não no elogio aos supostos poderes revelatórios 

do Plano-Sequência. Isto é o que sua leitura dos filmes modernos como  Deserto Vermelho 

(1964) de Michelangelo Antonioni, e Antes da Revolução (1964) de Bernardo Bertolucci, 

atesta com toda clareza e coerentemente: “é o que sua própria obra de realizador põe em 

prática, afastada que está das ilusões da transparência: cada filme de Pasolini é invenção de 
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um modo de narrar (montar) para produzir sentido, fazer um diagnóstico do presente, mesmo 

que aparente de falar sobre o passado” (XAVIER, 1984, p.69) 

Num escrito formulado no final da década de 1960 denominado “Língua e Palavras” 

publicado em As Últimas Palavras do Herege (1982), Pasolini demarca uma diferença entre 

cinema e filme. Para cinema, ele diz: uma linearidade de um Plano-Sequência, infinito e 

contínuo – analítico. E filme: uma linearidade, potencialmente infinita e contínua, sintética. 

Diz ainda, que há autores que escolhem uma linearidade analítica que tem uma duração da 

realidade (segundo ele, autores marcados por “uma espécie de amor indulgente e naturalista”), 

enquanto que outros (como ele, Pasolini) são partidários da montagem e procuram uma 

linearidade sintética. Sem dúvida, existe aqui uma espécie de contradição entre a acepção 

pasoliniana de cinema arquetípico e os filmes realizados por ele.  A propósito desta 

polarização Pasolini sentencia ainda que o cinema-verdade pode produzir filmes sintéticos ou 

de montagem como Outubro de Sergei Eisenstein  (filme que considera “desagradável”).  

Pensa que é, no entanto, “abjeta” a ideia de produzir o Plano-Sequência cuja duração 

corresponde à duração do tempo da realidade. A partir da análise do cinema de Marco Ferreri, 

esta duração seria para Pasolini puro “sadismo”, pois o realismo era visto por ele como “um 

truque” ou uma “manipulação”.   

A princípio estas ideias soam como contradição, afinal em “Observações sobre o 

Plano-Sequência” o autor exalta o sentido de subjetividade que a câmera contínua é capaz de 

abarcar de uma realidade em seu limite mínimo. Ao passo que, em As Últimas Palavras do 

Herege, ele faz verdadeiro elogio da montagem dizendo que em seu cinema “o Plano-

Sequência” é totalmente substituído por ele, (ESPINAL, 1976, p. 79).  Neste caso, percebe-se, 

porém, que a ideia ou conceito de Plano-Sequência é usado metaforicamente: não se trata de 

um procedimento técnico como empregado por Bazin com caráter naturalista e sim de um 

hipotético Plano-Sequência, em que a “continuidade e a infinitude linear deste movimento 

ideal que é o cinema, como língua escrita da ação, se faz “sintética”, graças à intervenção da 

montagem”(PASOLINI, 1983, p. 83). 

Enquanto exorta a potência do Plano-Sequência, Pasolini exerce a arte de polemizar ao 

rever o seu processo criativo, negando o uso deste dispositivo: 
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Passemos agora à poética, ao estilo, à realização concreta dos filmes. Nos 

meus filmes, o Plano-Sequência praticamente não existe: ou então ele é tão 

breve que não dura mais do que uma simples ação. Ele não abraça jamais 

uma série de ações. Existe ali, então, uma contradição com o que é minha 

noção primordial, arquetípica do cinema, quer dizer, com este Plano-

Sequência ininterrupto, que tanto evoquei enquanto reprodução da realidade 

(na sua entidade e na sua duração)? Certamente, a contradição existe ! Mas, 

as contradições vocês sabem, são todas aparentes. (PASOLINI, 1982, p.135). 

 

Em que escala a contradição entre cinema e filme, no que concerne ao Plano-

Sequência, seria uma contradição aparente, como afirma Pasolini? Se retomarmos ao ensaio 

“Observações sobre o Plano-Sequência”, constataremos que ali Pasolini afirma que, dado ao 

seu caráter subjetivo, o Plano-Sequência estaria fadado a ser limitado no que tange a 

apreensão do real, mas que essa limitação poderia ser corrigida através do processo de 

montagem. Se por um lado, isso significava um sonho, uma manifestação simbólica, 

significava também por outro lado a morte. É como se a vida ao ser registrada objetivamente 

devesse congelar-se, morrendo. Só adquirindo sentido, portanto, após a morte. Esta 

contradição é talvez uma contradição inerente à vida e não à teoria de Pasolini. Cabe aqui uma 

evocação da poética de Fernando Pessoa, para quem a vida é contraditória justamente porque 

morre. Por essa razão, o poeta elegeria como figura privilegiada de sua poesia o oximoro, que 

significa a reunião de contrários ou de coisas ou verdades opostas, como sucede no seu 

célebre poema Ulisses, (Ibid., p.83),  que narra a fundação mítica da cultura portuguesa: 

 
Assim a lenda se escorre 

A entrar na realidade. 

E a fecundá-la decorre. 

Embaixo, a vida, metade 

De nada, morre.  (PESSOA, p. 83)  

                                                 

Na mesma chave que Pasolini, o semioticista francês, Roland Barthes considerava o 

cinema também como uma arte metonímica, oferecendo-se como uma linguagem de 

fragmentos que se organizam em sintagmas através da montagem. Pasolini não só leu Barthes, 

corroborou essa tese e foi mais além, afirmando que “o cinema não é, em si, uma arte 

metonímica, é a realidade que é metonímica” (PASOLINI, 1982, p.143). A montagem para 

Pasolini era tanto um procedimento técnico quanto um fundamento ontológico do mundo. 

Numa autocrítica feita no final da vida, ele chegou a admitir o efeito estético da duração física 

do plano no processo da montagem do filme: 
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Acreditei e não por pouco tempo que a “ação prolífica”, aquela que se 

desenvolve diante da câmera, tinha mais importância. Demasiadamente 

tarde, pus-me a dosar o tempo, ou antes a “duração” das imagens. É neste 

nível que as imagens tomam seu valor. Um segundo a mais ou a menos 

muda o valor de um plano, de uma imagem, completamente. É na montagem 

que se se faz a estilização. Eu diria mesmo que é nela que a 

convencionalidade e a liberdade do cinema coexistem (PASOLINI, 1982, p. 

133).  
 

Assim como a liberdade e a convencionalidade coexistem, também a vida e a morte, o 

Plano-Sequência e a montagem podem interagir, desfazendo o escândalo da contradição que 

passa a ser aceitável, ou inevitável, como os oximoros de Fernando Pessoa. 

Retomando o ensaio de Pasolini sobre o Plano-Sequência e sua discussão a respeito do 

filme amador produzido durante o assassinato de Kennedy, é oportuno mencionar a distinção 

proposta por Gianfranco Bettini em seu livro Cine: Lengua Y Escritura, entre Plano-

Sequência dos “filmes de informação ou de atualidades”, em que a realidade é traduzida de 

uma forma “espontânea” (BETTINI, 1975, p. 58) e o Plano-Sequência do cinema 

propriamente dito, sobretudo do contemporâneo, em que a tradução da realidade está regida 

por uma intencionalidade expressiva que transcende o simples registro contínuo de uma ação. 

Através de outro viés, Bettini também reconhece que o Plano-Sequência do cinema 

contemporâneo possui, entre outras características, a de ser um espaço em que a atuação 

casual ou aleatória pode expandir-se espontaneamente, como em certos filmes de Godard, por 

exemplo. Pasolini, em suas “Observações sobre o Plano Sequência”, não chega a discutir o 

papel da direção de atores no Plano-Sequência ou a relação entre Plano-Sequência e 

improvisação. 
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7. A MONTAGEM VERSUS O PLANO-SEQUÊNCIA 

 

          No âmbito do ideário de Pasolini, gostaríamos agora de situar os seus conceitos sobre 

montagem, relacionando com o próprio sentido do Plano-Sequência. 

O cinema nasceu, como temos conhecimento, com o propósito de reproduzir o real o 

mais perfeitamente possível. Como declarou Pasolini em inúmeras entrevistas ao longo da 

vida, no seu manifesto teórico nos anos 1960,  a montagem significou, uma renúncia ao 

sentido de representação direta, em prol de um ideal expressivo que transcendia o documental 

e o espontâneo que pressupunha um trabalho de reelaboração e concatenação das imagens.  

No filme documental, o diretor supostamente deveria retratar diretamente a realidade, 

como sucedia no Plano-Sequência do cineasta amador descrito por Pier Paolo Pasolini. Todo 

registro pressupõe, no entanto, um ângulo de visão e, assim, se configura como reelaboração 

do real. Mas, no chamado  cinema documental, o ideal de informa predomina em geral sobre 

quaisquer outros objetivos, particularmente o estético. 

Poder-se-ia dizer, que no cinema documental a simbolização é mínima, enquanto no 

cinema dito “de arte” ela seria máxima, graças ao processo de montagem, como argumentou 

Pasolini, pois aqui a finalidade informativa explícita cederia terreno à reordenação das 

imagens em nome da emoção, da poesia, da ação narrativa, entre outros. Na montagem, se 

levarmos em conta a concepção do autor do filme Teorema (1968), a linguagem ganha 

autonomia e adquire um valor independente do real que, aparentemente paradoxal, pode 

assumir assim um novo sentido e revelar algo sobre o real, do ponto de vista narrativo que é a 

visão subjetiva do autor do próprio filme. 

Um exemplo claro de cinema não-documental é, naturalmente, o cinema poético, 

como designava Pasolini, o “Cinema de Poesia”. Nele, destaca-se o elemento lírico, ou a voz 

autoral, que se sobrepõe  a todo componente informativo ou “antropológico” inerente a 

modalidade intitulada “documental”. No filme de poesia, a linguagem é o personagem e o 

estilo protagonista e a comunicação se dá através de uma perspectiva essencialmente 

simbólica, valorizando-se a forma e não a informação, esta inclusive, deve estar contida na 

composição do plano cinematográfico, em uma operação em que conteúdo e forma tornam-se 

indissociáveis. 
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A seleção e composição de imagens conferem assim um máximo de expressividade à 

obra. Entretanto, não se pode dizer que a técnica de montagem seja a exclusividade do 

discurso cinematográfico artístico nem que seja o procedimento básico que determinaria a 

forma final do filme de poesia. O ensaísta italiano Giamfranco Bettini em alusão ao cinema 

contemporâneo afirma que o procedimento de montagem não é mais essencial na escala de 

valores: 

  

Quase todos os filmes, incluindo os mais bem realizados, nos quais se manifesta 

melhor a personalidade do autor desde a sua origem, já não recorrem à técnicas de 

narração em que a montagem se imponha como elemento fundamental de 

estruturação ou de formação da realidade poética da imagem (BETTINI, 1968, p. 

258)  

 

          No cinema contemporâneo, portanto, o diretor é mais um investigador inspirado e 

cuidadoso do que “um mágico manipulador de ilusões”, trabalhando simultaneamente com o 

sentido poético e natural das coisas. No ensaio Cinema: Revelação e Engano (1993), o crítico 

Ismail Xavier menciona duas teorias clássicas de montagem, a de Sergei Eisenstein e a de 

André Bazin. Para o primeiro, a imagem cinematográfica seria uma composição plástica, 

enquanto para o segundo é o produto do olhar.  Segundo Xavier, a opção de Bazin minimiza a 

importância da montagem: 

Bazin e a crítica inspirada na fenomenologia opõem a imagem-

acontecimento, à deriva da descontinuidade própria ao cineasta russo, 

respondem com uma defesa até mais radical do princípio de continuidade já 

presente na narração clássica, fazendo a esta um reparo fundamental: se a 

imagem em movimento nos traz a percepção privilegiada do homem com ser 

lançado no mundo, como ser-em-situação, a falsidade do cinema clássico 

está na manipulação implícita em sua montagem, pois o olhar sem corpo e a 

onividência criam, na tela, um mundo abstrato, de sentido fechado, 

prejulgado e organizado pelo cinema. Toda montagem é discurso, 

manipulação, seja de Eiseinstein, Griffith ou Buñuel. Em oposição, um 

crítico como Bazin solicita um olhar cinematográfico mais afinado ao olho 

de um sujeito circunstanciado, que possui limites, aceita a abertura do 

mundo, conviver com ambiguidades. Quando pede realismo, ele não se 

detém em considerações de conteúdo (o tipo de universo ficcional ou 

documentário). Sublinha a postura do olhar em sua intenção com o mundo, 

tanto mais legítima quanto mais reproduzir as condições de nosso olhar 

ancorado no corpo, vivenciando uma duração e uma circunstância em sua 

continuidade, trabalhando as incertezas de uma percepção incompleta, 

ultrapassada pelo mundo. Daí a sua minimização da montagem (instância 

construtora de onividência) sua defesa do plano-sequência (olhar único, sem 

cortes, observando na ação em seu desenrolar, um acontecimento em seu 

fluir integral (XAVIER, 1993, p. 376).  
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A polêmica teoria de Pasolini  procura articular um diálogo entre as duas concepções, 

a do o Plano-Sequência e a Montagem, mas não se pode dizer que representaria uma 

alternativa aos postulados de Eisenstein e Bazin conforme atestamos em sua argumentação no 

livro As Últimas Palavras do Herege: 

 

Há autores que procuram, por uma espécie de amor indulgente e naturalista 

pelas coisas do mundo, reproduzir em seus filmes a linearidade analítica, uma 

linearidade que tenha o máximo possível de duração da realidade, outros, ao 

contrário, são partidários de uma montagem que tome esta linearidade o mais 

possível sintética. (Pertenço, do meu lado, a esta última categoria) (PASOLINI, 

1982, p. 140.) 

 

Através da análise das duas teses de Pasolini, a primeira sobre “Cinema de Poesia” e a 

segunda sobre Plano-Sequência, conclui-se que, mesmo elaboradas em épocas distintas, elas 

podem ser aproximadas entre si, lidas em conjunto, pois a ideia pasoliniana de “Cinema de 

Poesia” alude necessariamente ao conceito de Plano-Sequência, mesmo que seja para renegá-

lo em seguida. Esta conclusão ganha contornos mais nítidos no ensaio de Pasolini na qual a 

montagem é escolhida como solução para o impasse do cinema de arte, que é expressivo e 

fundamentalmente simboliza os im-signos, fetichizando o real, como disse o autor, ao captá-lo 

espontaneamente, como teria feito o cineasta amador que filmou a morte de Kennedy. 
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8. O CINEMA DE POESIA DE LIMITE EM PLANO-SEQUÊNCIA 

 

Na história do cinema brasileiro, o filme Limite dirigido por Mário Peixoto em 1930  

constitui-se até hoje como exemplo mais próximo do que podemos conceber como “Cinema 

de Poesia”. Antes de desenvolvermos as primeiras reflexões sobre a natureza poética de 

Limite, forçosamente se impõe a pergunta: Mas, afinal, sobre o que é Limite ?   Qual é o tema 

do filme  ?  E que trata, de fato, o  seu enredo ?  

Aparentemente esquemática, a narrativa do filme gira em torno do drama de três 

náufragos, duas mulheres e um homem, abandonados em um barco à deriva no oceano, que 

narram entre si seus dramas pessoais. A partir daí, o filme começa a se transformar numa 

sucessão de ritmos e imagens.  A história passa a ser suplantada pelas sensações provocadas 

pela dinâmica da montagem. Instala-se um estado de suspensão, no qual os personagens 

tentam superar os limites da condição humana, os limites dos próprios enquadramentos, ou 

seja, a forma do autor posicionar a câmera, que já impõe por si só, um recorte da paisagem em 

sua relação com os atores. Desse desespero inútil dos náufragos é que o diretor Mário Peixoto 

extrai a matéria de sua poesia cinematográfica. Podemos a partir desta posição concluir que 

Limite se enquadra, perfeitamente dentro do conceito de cinema de poesia forjado por Pier 

Paolo Pasolini, ou seja, a narrativa transformada em mero pretexto e o protagonista passando 

a encarnar o estilo do autor, fazendo-se assim perceptível a presença da câmera como forma 

de se evitar que o espectador possa perder-se na simples expressividade da imagem em si. Em 

Limite, podem-se contar doze extensos Planos-Sequência, conforme a definição técnica usual. 

São eles os seguintes descritos aqui de acordo com os fotogramas publicados no livro Limite, 

filme de Mário Peixoto, de Saulo Pereira de Mello (1978, p. 3-50): 

 

1. Plano-Sequência dos pés (39); 

2. Plano-Sequência de Olga na paisagem (44); 

3. Plano-Sequência dos pés de Olga com jornal (62); 

4. Plano-Sequência do balde (86/87); 

5. Plano-Sequência de Taciana com cesto, de costas (119); 

6. Plano-Sequência de Taciana encontrando criança com flor (132); 



41 

 

 41 

7. Plano-Sequência de Taciana no rochedo (137); 

8. Plano-Sequência de pés no tapete (272); 

9. Plano-Sequência de Raul acendendo cigarro (297); 

10. Plano-Sequência de Raul e Mário no cemitério (304/305); 

11. Plano-Sequência de Raul e Mário no cemitério, cena com chicote (311); 

12. Plano-Sequência de Raul na cerca de arame (374). 

 

Estas descrições são aproximadas e originadas do levantamento de Saulo de Mello, e os 

números se referem aos planos conforme o mapa que descreve o filme Limite por intermédio 

de seus cortes, fusões e movimentos de câmera. 

Há muitas questões que poderiam ser abordadas como o tempo de Limite, a sua 

estrutura que nos remete à poesia, às formas repetitivas e geométricas, enfim, tudo aquilo pelo 

qual o filme é conhecido e valorizado. Neste momento, no entanto, só será levando em conta 

o que foi descrito anteriormente como Plano-Sequência e suas possiblidades como metáfora. 

O procedimento do Plano-Sequência como plano sem corte e de longa duração, em si, 

já revela o caráter experimental do filme Limite nos primórdios da produção cinematográfica 

brasileira. O modelo narrativo tradicional, herdeiro dos esquemas teatrais e literários, fora 

marcado pelo uso quase mecânico dos elementos a priori estritamente espaciais, do campo e 

contracampo,  o uso decorativo dos cenários das filmagens geralmente feitas em estúdios. O 

Plano-Sequência, dentro deste contexto, seria um rompimento radical no modelo tradicional 

do enquadramento fixo da realidade. Ao explorar as potencialidades de registro pela câmera 

do “tempo real” ele busca o “tempo interior” de seus personagens e figuras que podem ser 

quaisquer personagens, homens e mulheres anônimas, qualquer um de nós espectadores. 

Mais, poderia  existir qualquer ser presente na natureza e o seu conflito trágico com esta 

mesma natureza. 

Em Limite, este procedimento em tempos dilatados é empregado, quase sempre 

revelando o personagem em seu percurso (muitas vezes de costas) sem direção clara 

sugerindo “fuga” do ponto central anterior. Movimento de exterioridade, depois 

exaustivamente usado pelas águas na sequência da tempestade que finaliza o filme. A câmera, 

nestes Planos-Sequência, concentra-se no personagem, mas termina seu trajeto na natureza 
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como se ele apenas fosse um dos elementos deste universo, uma coisa, entre outras coisas. 

Não se trata, portanto, de um olhar subjetivo do personagem, mas um olhar de um ser 

transcendente, onisciente, como se sobrepusesse à cena e conhecesse seus destinos. Eles, os 

destinos, estão por vir. 

Sendo assim, o realismo das coisas fica por conta da inevitabilidade da morte. Trata-se 

de fato, afinal de realismo? Certamente, um filme montado para ser real. Há um Plano-

Sequência que representa uma vertigem que pode ser interpretada como a vertigem desta 

espécie de saber antecipado. Vejamos a cena: A personagem Mulher número 02, a atriz 

Taciana Rei, é mostrada pela câmera de costas diante do mar, sentada sobre um rochedo 

(140). Na descrição no chamado “mapa” de Limite de Saulo Pereira de Mello,  a “Câmera 

abandona Taciana e vai para a paisagem, agita-se loucamente sobre o panorama visto do 

alto”. 

Desta forma, a perspectiva da imagem que mantém o eixo do espectador é quebrada 

tirando-o de sua horizontalidade e equilíbrio. Lembro que na nossa percepção visual 

corriqueira este efeito não ocorre da mesma forma, pois estes “erros” são corrigidos pelos 

mecanismos de complementação e equilíbrio da Gestalt,  “fenômeno da percepção que é 

norteado pela busca de fechamento, simetria e regularidade dos pontos que compõem uma 

figura (objeto) ” (TEIXEIRA, 1999, p.60). Esta teoria psicanalítica que estuda a percepção e 

sensação do movimento, aplicada à arte, fornece elementos para um entendimento da 

construção das imagens, ao considerar, por exemplo, que o todo é mais do que a soma das 

partes. 

 

9. O PLANO-SEQUÊNCIA COMO METÁFORA EM LIMITE 

 

Tomando como base as reflexões de Pasolini, pode-se identificar uma relação 

metafórica no uso do Plano-Sequência no filme Limite (1930), com a descrição da morte de 

John Kennedy cujo registro amador serviu de base para o estudo do cineasta sobre os 

múltiplos pontos de vistas sobre um evento flagrado pela câmera “ao acaso”.  

Em Limite, cada olhar dos personagens de Taciana, Olga, Raul e mesmo Mário 

revelam uma profusão de imagens ou pontos de vista articulados internamente pela ótica (ou 
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organização) do autor, remetendo-nos à “realidade fenomênica” da Gestalt, e também à 

linguagem poética, com sua ambiguidade típica. Cada personagem vive Limite ao seu modo. 

Assim como o espectador, que viverá o seu próprio limite, humano. Nesse sentido, pode-se 

afirmar que o próprio filme Limite, em si, seria um Plano-Sequência “puro”. Além disso, em 

Limite de Mário Peixoto, faz-se “sentir a câmera”, uma das premissas básicas do que Pasolini 

qualificou como “Cinema de Poesia”. 

O uso metafórico que Pasolini faz do Plano-Sequência ao admitir a possibilidade de 

inserção do corte em situações em que a montagem provoca a ilusão de movimento, encontra 

plena correspondência em cenas emblemáticas de Limite, que antecipou em quase meio século 

um procedimento equivalente experimentado por Michelangelo Antonioni em “Passageiro, 

Profissão Repórter” (1975), em que a câmera em Plano-Sequência  “atravessa” a janela de um 

hotel, rompendo o espaço-tempo narrativo. 

Um exemplo desse recurso utilizado com maestria por Mário Peixoto em Limite se 

aplica à Sequência do Cemitério, na qual o diretor, responsável também pela edição, concebe 

uma montagem onde o ponto de corte passa a ser as costas do personagem “Homem número 

1”, que cruza o portão por meio de uma sutil fusão. 

Num primeiro momento, quando o personagem para defronte o portão fechado do 

cemitério, a câmera fecha o quadro em suas costas fundindo em seguida para o mesmo 

enquadramento, só que desta vez, com o personagem se distanciando lentamente da câmera 

que o revela subitamente do lado de dentro do cemitério. Este truque dá a ilusão de que o 

personagem teria atravessado misteriosamente o portão, como se tudo tivesse acontecido num 

só Plano-Sequência. Aliás, imagino Limite como um plano-sequência metafórico do cinema 

brasileiro. Um filme profuso, prolífico de interpretações, obscuro na luz, incompleto pela 

deterioração, que nunca acaba, que não tem origem nem filiação definida e que vem sendo 

construído à sua revelia, com mitos e lendas, a contragosto, sobretudo dos perseguidores 

obsessivos da verdade. 

Como vimos até aqui,  é possível definir o “poético” no cinema não como uma “vaga 

atmosfera”, mas como um procedimento técnico-estilístico, o que implica necessariamente 

refletir sobre conceitos determinantes como o de Plano-Sequência e montagem. Pasolini 

definia o cinema como um arte em formação e acreditava ser factível a elaboração de uma 
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gramática específica para o “Cinema de Poesia”, projeto que permanece irrealizado até os dias 

de hoje. É bem verdade que o cinema já se propôs inúmeras vezes a criar uma linguagem 

própria; contudo, a estreita vinculação da linguística à estética – ambas decorrentes do duplo 

esforço do cineasta – e a prioridade da imagem na (parte) inventiva,  limitam seu campo de 

ação. A estética da imagem tem se submetido inteiramente à evolução do cinema, e as 

tentativas da instituição de uma gramática se desmoronaram. Mas a própria expressividade da 

imagem, dada a imposição concreta de sua presença e analogias da memória, pode adquirir 

uma imensa força de simbolização. É nessa hora que a presença do cineasta se justifica 

plenamente. A visão de uma imagem qualquer nos remete pela memória, a uma visão anterior, 

às vezes, apreendida de forma não consciente. É neste ponto que a presença do criador 

cinematográfico deve se impor, para dar corpo, enfim, ao sonho. 

Pasolini, é preciso lembrar, não mediu esforços para dar ao cinema um estatuto de 

linguagem lançando mão da leitura de textos de linguistas, para investigar a noção de autoria 

e estrutura, tais como Hjelmslev, Jakobson, Barthes, além dos estudos de Christian Metz e 

Saussure que abriram um horizonte primordial para que o diretor compreendesse a natureza 

da linguagem, mesmo que estes teóricos representassem um pensamento mais idealista e 

formalista, contribuindo ao final para subsidiar sua “Semiologia da Realidade”. 

De Saussure, por meio de seu Curso de Linguística Geral (1988, p. 45)  extraiu os 

conceitos de “langue” e “parole”, para fazer uma analogia entre “cinema” e “langue” (ou 

língua, conjunto de formas que permite ao indivíduo a faculdade linguística) e “filme” e 

“parole” (ou fala, execução da língua), e de “sintagma” como entende a semiologia para além 

da simples oposição de palavras. Do linguista Roman Jakobson, principalmente, através da 

“função poética da linguagem” já abordada anteriormente, Pasolini encontra inspiração para 

formular seu estudo sobre o “Cinema de Poesia”. E, por fim, concorda com Barthes 

assumindo: “O cinema é uma arte metonímica” (PASOLINI, 198, p. 190). 

 

As analogias da gênese do “Cinema de Poesia” com suas reflexões linguísticas  foram 

questionadas, contudo, tanto pelos cineastas, como Jean-Luc Godard que o acusou de 

hermetismo, como pelos semiólogos que o consideram ingênuo em sua teorização. A sua 

posição em defesa do realismo também foi taxada de “falta de rigor conceitual”. Como Bazin 
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e Kracauer, Pasolini vê o real impresso na tela; não se interessa em discutir a questão da 

representação, da analogia,  tomando-os como ponto de partida. A partir da analogia com à 

imagem do cinema, Pasolini constrói, no entanto, uma analogia linguística peculiar, postura 

discutível da qual, no entanto, extrai consequências estéticas importantes: “o cinema é a 

escritura de uma linguagem da ação, assim como a escrita alfabética é o registro da linguagem 

oral” (PASOLINI,1982 p. 193). 

          Apesar de contraditório, o conceito do autor é valorizado por Ismail Xavier, que 

reconhece a sua contribuição teórica.  

 

Se Pasolini a rigor não chega a esclarecer os termos da “linguagem da ação” 

(= real) e deixa aberto o flanco para as críticas à sua semiologia do cinema 

como semiologia da realidade, a metáfora que propõe – cinema como 

escritura – é alimentadora de toda uma postura de trabalho e tem seu 

rendimento estético, orientando as escolhas próprias a seu realismo e 

marcando a sua originalidade, conforme atesta em seu Empirismo Herege, 

(1982), publicado em Lisboa, Portugal.(Xavier,  
 

          Essa originalidade está na consciência pasoliniana de que a linguagem do cinema não 

pode ser uma mera tradução da linguagem literária, envolvendo uma simples transposição dos 

códigos linguísticos, pois o cinema teria sua própria gramática. Ao propor seu “Cinema de 

Poesia”, em A Língua escrita da Realidade (2006), Pasolini defende a hipótese de uma 

semiologia da realidade, na qual a ação se configura como primeira e principal linguagem 

humana e os objetos representariam a unidade desta língua, com sua gramática e mesmo 

fonética própria. A respeito desta condição inerente à língua do cinema, em questão, Pasolini 

reconhece que:  

[...] pretender expressarmo-nos cinematograficamente sem usar os objetos, 

as formas, as ações da realidade, incluindo-os em nossa língua, seria tão 

absurdo e inconcebível quanto pretender expressarmo-nos linguisticamente  

sem usar as consoantes e as vogais, isto é, os fonemas (PASOLINI apud 

Müller, 2006, p. 96). 
 

          Sedimentado num hipotético patrimônio comum de signos visíveis, o cinema segundo 

Pasolini, coloca a questão: como uma “língua de poesia” poderá ser teoricamente explicável e 

praticamente possível no campo teórico e poético do cinema? 

          Ao concluirmos essa investigação, com as questões centrais do autor italiano, evocamos 

novamente a análise de Adalberto Müller que destaca a postura visionária de Pasolini em seu 

conceito de Semiologia Geral:  
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Vê-se que é de largo espectro o conceito de uma Semiologia Geral em 

Pasolini. Ela seria capaz de descrever a própria vida, em todas as suas 

infinitas manifestações e possibilidades (culturais, estéticas, políticas), a 

própria vida, em todas as suas infinitas manifestações e possibilidades 

(culturais, estéticas, políticas). Não é de se estranhar, portanto, que os 

escritos de Pasolini tenham sido atacados tanto pelos estruturalistas quanto 

por alguns cineastas de vanguarda. Pois ele parecia estar muito à frente de 

seu tempo. Para ele, o cinema e a poesia deveriam ser entendidos sob o signo 

da vida. Mas quem ousará uma empresa de tal envergadura ?  (MÜLLER, 

2006, p.104). 

 

 

10. O CONCEITO DE LABIRINTO NA TRAMA DE DEPOIS DO TREM  

 

Não haverá nunca uma porta. Estás dentro E o alcácer abarca o universo E 

não tem nem avesso nem reverso Nem externo muro nem secreto centro. Não 

esperes que o rigor de teu caminho Que teimosamente se bifurca em outro 

Que obstinadamente se bifurca em outro, Tenha fim. É de ferro teu destino 

Como teu juiz. Não aguardes a investida Do touro que é um homem e cuja 

estranha Forma plural dá horror à maranha De interminável pedra 

entretecida. Não existe. Nada esperes. Nem sequer No negro crepúsculo a 

fera. 

 

Jorge Luis Borges (1969) 

 

A contribuição teórica de Pier Paolo Pasolini, com seu Cinema de Poesia embora 

relativizada por autores como Eric Romer, Godard e Christian Metz que a questionam pela 

suposta falta de rigor científico, serviu de fundamentação para os pressupostos conceituais de 

nosso filme-ensaio Depois do Trem, em fase de roteirização. 

Ao estabelecer a polêmica distinção entre prosa e poesia, o Cinema de Poesia é visto 

ainda mais como manifesto estético do que propriamente um postulado teórico, o que 

particularmente neste projeto de transcriação audiovisual, proporciona uma liberdade 

narrativa incitada pelo conceito pasoliniano de Subjetiva Indireta livre. 

 

Enquanto as linguagens literárias baseiam as suas invenções numa base 

institucional de língua instrumental, ao alcance de todos os que falam, as 

linguagens cinematográficas parecem escapar-se-lhe: não têm, como base 

real, nenhuma língua comunicativa. (PASOLINI 1982, p. 137). 
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Na concepção do argumento e desenvolvimento do roteiro cinematográfico proposto, 

um dos conceitos essenciais incorporados à elaboração da trama foi o de labirinto, tanto em 

sua dimensão literária e mítica, como na condição de metáfora, sobretudo, na relação espaço-

tempo que caracteriza a abordagem de nosso filme-ensaio. 

Mestre de João Cabral de Mello Neto, que lhe dedicou vários poemas, entre eles “A 

Joaquim Cardozo” (“O Engenheiro”), este conterrâneo do Capibaribe, influenciou 

sensivelmente o autor de “Cão sem Plumas” que lhe absorveu assumidamente o cálculo, a 

racionalidade em busca da formulação perfeita, o domínio do ofício. As afinidades se 

manifestam desde os primeiros livros de Cardozo, a destacar: “Poemas Sistema”, 

“Sonetossom” e “Arquitetura Nascente e Permanente”, citadas explicitamente ao longo de 

suas publicações. 

Nascido no Recife em 26 de agosto de 1897, Cardozo se tornou um grande conhecedor 

das ciências exatas, criando métodos inovadores de cálculo estrutural, que permitiu a 

execução de obras complexas da arquitetura moderna, especialmente nas construções de 

Oscar Niemeyer em Brasília. Modernista ausente, não alinhado à Geração de 1945, Cardozo 

traz para suas criações literárias, figuras de linguagem estranhas ao mundo lírico, de seus 

contemporâneos. Há traços comuns ao movimento concretista entremeados de um conteúdo 

formal co-movente, calcado na lógica dos sentidos, na decantação de tradições populares, cuja 

oralidade e verve expressiva será transfigurada em sua significativa obra teatral. Podemos 

vislumbrar na obra de Joaquim Cardozo uma constelação plena de autorreferência biográfica, 

em que “signos estrelados” reelaboram a memória infantil e forjam a dicção mineral do poeta-

engenheiro ao longo de sua errante trajetória. 

Um dos dispositivos nodais adotados na abordagem do roteiro de “Depois do Trem”, é 

a eleição de elementos sonoros intrínsecos aos arranjos inusitados do poeta em seu “Último 

Trem” como se ele tentasse desesperadamente medir no espaço da memória o tempo do 

percurso deste trem imaginário até o céu. A concepção estética o filme evidenciará a natureza 

estrutural da poesis do autor, seja nas composições geométricas, grafismos e perspectivas 

onduladas e nos desenhos de luz e sombras provocados pela ruptura das escalas que 

transgridem os padrões arquitetônicos. 
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Protagonizado pelo ator e poeta  Emmanoel Cavalcanti, que se destacou em clássicos 

do cinema brasileiro como “Terra em Transe” e “O Dragão da Maldade contra o Santo 

Guerreiro” de Glauber Rocha, “A Hora e a Vez de Augusto Matraga” de Roberto Santos e 

“Amuleto de Ogum” de Nelson Pereira dos Santos, entre outros,  o “Último Trem” por meio 

de recursos da ficção traçará uma estratégia narrativa que extrapole ao modelo , recitativo e 

declamatório que caracteriza em geral os documentários convencionais. 

Ao expandir a voz íntima do criador, por intermédio de um enfoque polifônico, o ator-

criatura Cavalcanti, o maquinista-personagem do Último Trem de Cardozo, se apropriará dos 

diversos timbres evocativos ao imaginário do criador sob uma constelação de signos líterários  

aptos a figurar no cinema de invenção. 

 

11- ENTRE O CÁLCULO E O SONHO 

 

Publicado em 1970, o épico poema “Visão do Último Trem subindo ao Céu”, que 

integra um conjunto de três poemas intitulado por Cardozo como Trivium, e que serviu de 

mote a este argumento, monta segundo o ensaísta Manoel Ricardo de Lima, uma  

 

espécie de viagem pela quarta dimensão do tempo até a região dos mortos, 

entre os alhures e nenhures. Todo o poema tem, além da perspectiva da 

viagem sem ponto de partida ou chegada, uma travessia do espaço pelas 

dobras do tempo e uma travessia do tempo pelas dobras do espaço. É a 

figuração de um outro trem, outra máquina, que não carrega a marca 

moderna da prótese, mas sim uma espécie de limite da alteridade radical. É 

uma imagem do trem-tempo, do tempo-trem, que provoca um 

descarrilamento da imagem do trem moderno no espaço ao mesmo tempo 

que provoca uma possibilidade de interferir na história como um desejo, um 

rumor vigoroso, uma graça, uma alegria, num gesto ao désouvrement entre 

peso e leveza, sem marcas para cumprir uma desterritorialização (LIMA, 

2014, p.26).      

 

A correspondência entre a trilogia Trivium ( que contém o poema “Visão do Último 

Trem”),  com a imagem icônica do labirinto conforme a descrição de Manoel Ricardo Lima 

em “A Forma-formante” é evidente por remontar “a um tempo circular e sem limite, aberto, 

confim, comum, um tempo que se move em uma circunferência sem começo e sem termo e 

plena de elipses para as várias faces da antimatéria”.  Definida por Lima como “arqueologia 

comovida”, a operação de Cardozo move uma espécie de dispositivo para o seu pensamento e 
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sua poesia, um caráter propositivo, com o tempo para criar um lugar desprovido de origem e 

cena mítica.  Deste modo surge uma contradição, pois se a mitologia para Cardozo é a própria 

ciência, ao mesmo tempo, ela é negada, em nome de um “não-lugar” confirmando a ideia de 

Roland Barthes de que “só a escritura, enfim, pode desdobrar-se sem lugar de origem...” O 

pensamento escritural de Cardozo, neste caso, “abre uma variedade de comportas do tempo 

para desfazer uma posse sobre este tempo, para depois se desdobrar na ausência de posse do 

espaço para tocar o seu ermo”. (LIMA, 2014, p. 26). 

No roteiro do filme que aqui apresentamos, essa circularidade será representada pelo 

personagem do Maquinista, uma figura extraída do poema “Visão do Último Trem subindo ao 

Céu”, que percorrerá espaços labirínticos como o cemitério de trens da Estação Leopoldina no 

Rio de Janeiro, um antigo casarão que contém vestígios de uma arquitetura modernista, 

corredores de edificações calculadas por Cardozo, na sua atividade como engenheiro e 

calculista, bem como paisagens familiares ao poeta, compondo-se assim sua cartografia 

existencial e criativa. 

Uma espécie de labirinto estilístico percorrido por Cardozo, em especial nos poemas 

da trilogia Trivium ( três poemas) , consumiu quase vinte anos na sua realização, sendo que, 

nas próprias palavras do poeta-engenheiro, “a parte que mais me empregou na sua execução 

foi porém, “Visão do último trem subindo ao céu” – que o caminho para um céu sonhado. 

Levei  mais de três anos para terminá-la; procurei usar recursos poéticos associados a um 

conhecimento universal. Pensei que somente viajando nesses espaços se poderia chegar ao 

céu do Acontecimento branco, isto é, de qualquer acontecimento. Nesta parte do Trivium,  

Cardozo procura se aproximar das ideias segundo ele  “mais  modernas” do grupo do filósofo 

Louis Althusser, sobretudo dos romances do dramaturgo Alain Badiou. 

Autora de um ensaio biográfico essencial para compreender a relação homem-artista e 

a duplicidade  que caracteriza o universo criativo de Cardozo, que sempre transitou entre o 

cálculo e o sonho, isto é, entre ciência e arte,  Maria da Paz Ribeiro Dantas, em “O Mito da 

Ciência na poesia de Joaquim Cardozo” ressalta que a mente de matemático que já existia em 

Joaquim Cardozo, levou-o a conceber uma poesia essencialmente substantiva pensada com 

base na sua observação, no mundo das formas e dos instrumentos de trabalho: 
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Uma resposta aos que se interessam em saber se a atividade ou a formação 

do engenheiro influenciou na visão do mundo do poeta pode ser encontrada  

sobretudo  no segundo poema do Trivium, “Visão do Último Trem subindo 

ao Céu”, que é,  pode-se dizer, um laboratório poético onde são utilizados 

materiais provenientes de diversos campos do conhecimento científico: 

física de partículas, química, teoria da relatividade, cosmologia, 

metapsicologia, etc. 

 

Em “Visão do Último Trem subindo ao Céu”, ainda segundo a autora, sendo que a 

viagem do trem acontece dentro de um sonho, o sonho da vida é ao mesmo tempo um morrer, 

como dois extremos que se tocam. “Em seu caminho rumo ao céu, o trem viaja dentro do 

cone-de-luz, uma imagem que na Teoria da Relatividade serve para demonstrar a relação 

existente entre o espaço e o tempo. O interior do cone é o espaço físico do universo material, 

no fato de o poema ter sido concebido como a viagem rumo a um céu sonhado, porém, dentro 

de uma dimensão intrínseca à matéria.  Joaquim Cardozo sempre assumiu que sua poesia 

esteve ligada à mitologia e seu mistério e que para ele, a mitologia com o tempo se tornou a 

própria ciência. Deste modo, se estabelece um confronto entre o pensamento mítico 

fundamentado na metafísica de uma nova forma de conceber realidades míticas como “céu”, 

“sonho”, “morte”, “inferno”, etc, de dentro da epistemologia da física”.  Em seus mitopoemas, 

entre eles, especialmente “Visão do Último Trem”,  Cardozo realiza ludicamente a 

articulação, entre o mito tradicional e a epistemologia da ciência. Assim, o trem,  não obstante 

ser um trem mítico que se desloca no espaço-tempo do sonho, tem o comportamento de um 

corpo material, obedecendo às leis do universo físico. 

Como poeta e cientista, Maria da Paz Dantas crê que ele sabia realizar uma verdadeira 

química entre o conhecimento e a fantasia, e que o produto resultante dessa contribuição 

seriam “objetos maravilhosos em que transparecia não apenas uma habilidade técnica, mas, 

sobretudo a visão iluminada de alguém que atingiu a uma espécie de mística racional”. 

Ao contemplar a “Visão do Último Trem”,  Maria da Paz, envereda por um viés 

barthesiano, inspirado na Interpretação dos sonhos, de Freud,  para demonstrar  em  seu  “O 

Mito e a Ciência”, a importância da  inter-relação existente no poema de Cardozo entre mito e 

ciência.  Por sua vez, José Ricardo Guimarães Sousa (1977),  entende que ao partir dessa 

inter-relação, a autora constata que,  tanto o mito quanto a ciência perdem a sua autonomia 

para transformarem-se em um “mitopoema”: “O discurso mitopoético difere, neste caso, do 

discurso mítico comum, por ser uma metalinguagem em que também o mito (ou imagens 
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míticas) é objeto do lúdico, cuja instância constrói uma significação que não é aderente ao 

discurso.” (SOUZA,1977) 

Na viagem do poeta, o que menos interessa é encontrar-se a resposta, ou o lugar de 

saída do labirinto, e sim uma experiência estética-transformadora.   Na visão do filósofo 

Walter Benjamin, “a cidade é a realização do antigo sonho humano do labirinto” 

(BENJAMIN, 2000, p. 203) e o flâneur é a figura que persegue essa realidade, procura em 

suas ruas o centro deste labirinto, não em busca de uma unidade apaziguadora, mas no desejo 

de perder-se em seus caminhos. É ao passar na cidade que o trem carrega memórias 

involuntárias, cruzando linhas sob a neblina ou alcançando estações como a Estação de 

Anhalt, que Benjamim associa (como trocadilho) ao verbo  “parar” (Anhalten), estação que 

funciona assim como “o útero da ferrovia, no qual as locomotivas devem se sentir em casa e 

os trens devem fazer parada”.  No trajeto de volta, lembra ele  que  

 

os pátios das casas me ofereciam muitos pequenos e tristes refúgios.  (...). Se 

por acaso, uma vez ou outra, o trem hesitasse em frente desses pátios, era 

porque um sinal, pouco antes da chegada, nos barrava a passagem.  Quanto 

mais lento seguia o trem, tanto mais depressa se desfazia a esperança de 

escapar, atrás dos muros de fogo, da casa paterna já próxima.  Esses minutos 

excedentes porém, antes que todo mundo apeasse, ainda hoje permanecem 

em meus olhos. (BENJAMIN, 1987, p.83). 

 

Em A Interpretação dos Sonhos no capítulo “Alguns Exemplos Cálculos e Ditos nos 

Sonhos”, Sigmund Freud cita antigas sagas nórdicas, onde os sonhos em geral, têm duplo 

sentido e excitam jogos de palavras e o sonhador, então, comenta as intenções:  

 

Um homem vai a uma estação no instante exato que está chegando o trem. 

Só que é a plataforma que se aproxima do trem parado, ou seja, uma 

inversão absurda do que acontece na realidade. Esse detalhe não é senão um 

indicador a lembrar que alguma coisa deve ser invertida no conteúdo onírico. 

A análise do mesmo sonho leva às lembranças de livros ilustrados em que 

apareciam homens de pernas para o ar, andando sobre as mãos. (FREUD, 

2012, p. 374).  

 

Freud vai mais longe ao afirmar que “durante o estado de sono sabemos estar 

sonhando com  a mesma certeza que estamos dormindo. Há pessoas, segundo ele,  “para as 

quais se torna bem evidente a constatação noturna do conhecimento de que dormem e 

sonham, parecendo ter uma capacidade consciente de dirigir a vida onírica. Um desses 
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sonhares está descontente com o rumo tomado pelo sonho, ele o interrompe sem acordar e o 

recomeça novamente para prossegui-lo de outra maneira, exatamente como um escritor 

popular”. Essa incrível interpretação de Freud nos faz a especular que Benjamim talvez 

tivesse essa capacidade de “sonhar acordado”, tal a engenhosidade onírica de sua fabulação. 

Outro escritor fundamental, que pratica a fabulação com maestria e evocamos nesta 

transcriação da poética de Joaquim Cardozo para o cinema, - embora opere em outra chave de 

criação - é João Guimarães Rosa. 

 

Em seu estudo, Grande Sertão e Universo Urbano, Danielle Corpas, defende que 

“assim como a metrópole de Benjamin, o sertão de Guimaraes é apresentado por meio de uma 

composição fragmentária, onde as passagens ou veredas constituem trilhas de informação. 

Não espaço que se deixe mapear por traçados contínuos, mas labirinto. O sertão como 

labirinto, como lugar por excelência do errar; o perder-se no sertão, essa perda que é a chave 

da construção do romance”. 

As conexões da linguagem de Rosa a partir da novela Dão-Lalalão, com a poética de 

Joaquim Cardozo podem ser estabelecidas com base nas reflexões de Susana Kampff Lages,  

que em “Exercícios de Saudade: Dão Lalalão”, constata que a circularidade da  narrativa do 

conto coincide com o do enunciado sobre a vida, que continua - “circulo que não se fecha 

sobre si mesmo, mas produz outros círculos que se encadeiam num movimento espiralado em 

que fim e início se sobrepõem, mas não fecham nada” remeta diretamente à “Visao do Último 

Trem subindo ao Céu”,  que assim como o retorno de Soropita à casa (em Dão Lalalão) “ 

perfaz um movimento circular que além de indicar outras partidas e retornos anteriores, 

prefigura, ao se perfazer, uma nova partida que por sua vez pressupõe um novo retorno e 

assim por diante”. (LAGES, p. 70).   

No poema-trem de Cardozo pode-se notar “as constantes idas e vindas no tempo e no 

espaço” que Susana Lages define como “as operações da função fática da linguagem, que ao 

deslocar a atenção do leitor da referência para o funcionamento do canal de comunicação faz 

com que a narrativa se volte para si mesma como referência” (LAGES, p. 70). 

 

O trem transpõe, travessa, vencendo a barreira do som. 

Tudo agora é sllêncio (ruído branco ?)  
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Não corre mais, nem voa; nem vacila ou flutua; 

Firma-se, geometriza-se na geodésica do mundo, 

No seu orientar-se pelo eixo do tempo. 

 

 Essa lógica processual que aproxima Cardozo de Rosa é citada no ensaio “A Mais 

Longa Viagem” do escritor Marco Lucches, (2007): “Ficam para trás os últimos quintais e as 

últimas saudades.  Longe da atração da Terra, o comboio realiza uma curva geodésica, e 

atravessa regiões remotas, em álgidas temperaturas e profundos silêncios, além dos confins da 

Via Láctea. O trem não vacila. Nem flutua. Segue para o futuro. E o que mostram as janelas é 

o passado.” 

 

 Deixa o passado em sombra, aberto para o futuro, pois a partir do eixo 

temporal tudo se aclara. Tudo, menos o lugar preciso, em que se encontra, 

tão veloz é a paisagem, tão fluida e tão incerta”, ressalta Lucchesi, (142, 

2007),  o que corresponde ao ensaio de Susana Lages, quando ela se refere 

ao movimento da memória em Rosa, como continuum temporal, “fluir em 

que não é possível distinguir o que já foi do que é, nem do que não é ainda. 

Nesse sentido recordar é produzir no presente da evocação de um passado 

que já deixou de ser e que, por ser a evocação posterior, é produção de um 

futuro do passado no presente. (LAGES, p. 64). 

 

Em mais uma passagem de a “Visão do Último Trem” reitera-se a dimensão metafísica do 

épico poema que contém vinte e três páginas, e insinua, por vezes ironicamente, a existência 

de outras temporalidades e ou planos existenciais: 

 

 À medida que o trem se despede, se desliga do mundo,  

Vertiginosamente subindo a derradeira rampa. 

Envolto em bruma escura, em brancos vapores seus. 

(...) 

O trem se despreende da história, 

Da história torpe dos homens, 

Onde são tão poucos, sim tão poucas as páginas de glória, 

E muitas, quão muitas, as que são de infâmia. 

 

Ao comentar essa estrofe de “Visão do Último Trem” o próprio poeta Joaquim Cardozo se 

vale de um tom litúrgico e existencial para situar seu ato criativo: 

 

Nós estamos aqui, neste mundo, de passagem; pode ser que tenhamos vindo 

do nada ou da eternidade, isto é, no espaço onde estivemos antes de nascer 

nada exista ou tudo exista para sempre; entre o nada e a eternidade não há 

transição ou passagem; entre o que nada existe e a existência total o que 
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existe é uma sequência de nada, uma travessia consciente, homo-existente. 

Essa voz que me persegue, o que será dessa consciência? A sua verdade? A 

sua abstração? Que parte dela revela esse monólogo sonoro que me 

atormenta? Monólogo ou diálogo (se é diálogo) é uma conversa, através de 

mim, entre dois mundos – o anterior e o posterior a nós? E Deus, que parte 

tem nessa entonação que extrapola de mim mesmo para o Antes e o Depois? 

A vida é um não ser perene? Isso pode ser uma prova de um não ser divino? 

(CARDOZO, 2008, p. 31). 

 

Convém lembrar, que a imagem do labirinto, espelha-se na obra de outro grande 

escritor sul-americano, Jorge Luis Borges, que define o labirinto como uma “alegoria da 

complexidade do mundo, cuja inteligibilidade não é compreensível apenas pela razão. O 

labirinto para o mestre argentino “é um edifício construído para confundir os homens”, no 

sentido  de que sua própria arquitetura é funcional para esse fim: a confusão e o espanto dos 

homens.  “A tortuosidade de seus caminhos, se refere simbolicamente à insuficiência de um 

olhar puramente racional sobre o real, cuja consistência ontológica esconde sob uma mais 

aparente regularidade e significados mais complexos e profundos. Em suma, o labirinto para 

Borges é um “símbolo natural da perplexidade” e está surpreendentemente envolvido no 

deserto, aparentemente o lugar oposto que se convencionou chamar de labirinto.    

Este signo-fetiche de Borges permeia direta e indiretamente toda sua escrita, desde a 

recriação das 1001 noites, lendas, fábulas e histórias misteriosas, particularmente em seus 

poemas, entre eles, destaca-se Labirinto: 

 

Não haverá nunca uma porta. Estás dentro (...) E não tem nem anverso nem 

reverso. Nem extremo muro nem secreto centro. Não espere o rigor de teu 

caminho. Que teimosamente se bifurca em outro. Que obstinadamente se 

bifurca em outro (...). 

 

Já em seu poema “O Labirinto” Borges faz uma especulação mitológica, a partir da qual 

inclui sua mulher, Maria Kodama que se transportam para um passeio onírico pelos jardins 

gregos: 

 

Este é o labirinto de Creta. Este é o labirinto de Creta cujo centro foi o 

Minotauro. Este é o labirinto de Creta cujo centro foi o Minotauro que Dante 

imaginou como um touro com cabeça de homem e em cuja rede de pedra se 

perderam tantas gerações. Este é o labirinto de Creta cujo centro foi o 

Minotauro, que Dante imaginou como um touro com cabeça de homem e em 

cuja rede de pedra se perderam tantas gerações como Maria Kodama e eu 

nos perdemos. Este é o labirinto de Creta cujo centro foi o Minotauro, que 
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Dante imaginou como um touro com cabeça de homem e em cuja rede de 

pedra se perderam tantas gerações como Maria Kodama e eu nos perdemos 

naquela manhã e continuamos perdidos no tempo, esse outro labirinto. 

 

No plano mitológico, o significado tradicional de labirinto está intrinsicamente ligado 

à figura de Dédalo, que segundo o Dicionário da Mitologia Grega e Romana de Pierre Grimal, 

“é o protótipo do artista universal, simultaneamente arquiteto, escultor e inventor de recursos 

mecânicos. A ele é atribuída a construção do labirinto para Minos, palácio de complicados 

corredores onde o rei encarcerou o Minotauro juntamente com seu filho Ícaro. Mas Dédalo 

fabricou umas assas, que prendeu com cera, para si e seu filho, e ambos levantaram vôo. 

O que se conhece nos livros sobre o sentido de Labirinto, se diferencia conforme 

Joseph Vogl de três  tipos consagrados, que por sua vez marcam épocas distintas. O primeiro, 

o grego é uncursivo, contendo uma entrada e uma saída, um centro obscuro e um caminho 

tortuoso e confuso. O segundo tipo seria o barroco ou maneirista, que se constitui como um 

jardim labiríntico, com um centro, várias saídas e bifurcações que não levam a lugar nenhum. 

Este labirinto se tornou a alegoria da errância e sua resolução a partir de um lugar superior.  

Por fim, revela Vogl em “Labirintos, Limiares”, haveria um terceiro “que rompe em absoluto 

com o percurso contínuo de um caminho – reto, tortuoso e intrincado. Esse labirinto tem 

caráter de rede ou rizoma e se distância das duas outras duas variantes de vários pontos-de-

vista. (...) Ele constitui mais um sistema de corredores, que prolifera em todas as dimensões 

simultaneamente. Ele labirinto não possui nem centro nem periferia e não oferece nenhum 

lugar que de onde se descortine uma visão de conjunto”. (Vogl, 2008). Além disso, prossegue 

Vogl, ele é infinito, inclusive em sua interioridade, não conhecendo ainda nenhum espaço 

exterior, não distinguindo a relação entre dentro e fora: “Não há nem Minotauro nem um fio 

salvador, sentencia o autor, pois seu caminho reconduz  todas as saídas para dentro de si 

mesmas, abrindo-se portanto, somente para dentro de si.  

A terceira vida, ou estágio do labirinto identificada por Vogl encontra na Crônica 

Berlinense de Benjamin a autoimagem do filósofo alemão, tendo labirinto como “centro 

enigmático”, onde mora o “eu” ou o “destino”. Com efeito, conclui Benjamin, “pouco 

importa, poiso destino só é o itinerário do eu à busca de si mesmo pelos caminhos da 

alteridade. Este trabalho de busca e de memória se abre, igualmente, à dispersão do 

esquecimento e não produzirá nenhuma visão imutável do passado, mas, pelo contrário, uma 
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desorientação positiva: “Assim o labirinto...” é “no espaço aquilo que é no tempo a 

lembrança, que procura no passado os signos premonitórios do futuro”. Na sua publicação, 

História e Narração em Walter Benjamin, a estudiosa Jeanne Marie Gagnebin deduz desta 

forma,  que a partir de  A Infância Berlinense, o: 

 

labirinto revela a estrutura misteriosa do desejo humano que não cessa com a 

obtenção de sua meta, mas se compraz em inventar e reinventar desvios, 

imagens, gestos, palavras; ele é o outro lado da cultura, outro mas conjunto. 

(...) como na escrita da história, o desdobramento infinito das imagens do 

passado e a concentração no recolher do presente. O fio de Ariadne que guia 

a criança no labirinto não é somente o da intensidade do amor e do desejo;  

também é o fio da linguagem, às vezes entrecortado, às vezes rompido, o fio 

da história que nós narramos uns aos outros, a história que lembramos, 

também a que esquecemos, também a que esquecemos e a que, tateantes, 

enunciamos hoje. (GAGNEBIN, 1994, p. 105). 

 

A percepção do espaço da criação e do desejo do criador tem ressonância nos critérios 

de composição de Joaquim Cardozo, que em entrevista concedida em 1971, comenta 

justamente sobre as possibilidades gráficas de se compor um poema, pois  tinham alguns 

poemas que se desenhavam como árvores, árvores lógicas, tecidos, favos, crivos etc. Diz que 

partia de uma palavra, abria ramos nela e provocava a leitura da esquerda para a direita, de 

baixo para cima, da direita para a esquerda, de cima para baixo; diz também que isto era “um 

fenômeno a que já aludi, quando surgiu o Concretismo”. Com isso, acreditava apresentar, 

então, “a possibilidade de se ler um poema como se vê uma pintura: não se pode vê-la toda de 

uma vez. Ela é percorrida pela vista e assim a pessoa pode seguir para a direita, para a 

esquerda, percorrê-la em todos os sentidos.” Acrescenta dizendo que um poema pode ser feito 

assim, “usando-se árvore ou tecidos” e que “nos tecidos como nas árvores, a leitura não é 

linear. Há outras maneiras, como crivos ou grafos. Os grafos poderão ser como uma rede de 

linhas ligadas por pontos ou nós.” O fato é que Joaquim Cardozo aponta para um devir do 

poema como uma preocupação com outra proposição do espaço, outra concepção de 

pensamento do espaço, através de uma idéia do deserto, que se engendra no tempo, como um 

crivo que coloca em jogo o destino dos homens no mundo, pelo deserto. O deserto como um 

espaço intensivo de distâncias e sem medidas, o Spatium intenso em vez de Extensio – como 

uma paisagem íntima de afecções para interromper a catástrofe, para interromper a história. O 

crivo, uma espécie de peneira,  a que se refere Joaquim Cardozo, é o que recupera a imagem 
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de uma peneira, ou de um escoador, daquilo que vaza pelos furos. O crivo, descrito por 

Manoel Ricardo Lima em sua “A Forma-Formante” é uma espécie de labirinto; ou seja, “um 

espaço informal, aberto, contingente, como aquilo que ocupa o espaço liso, como as 

intensidades, os ventos e ruídos, as forças e as qualidades tácteis e sonoras que, por exemplo, 

atravessam um deserto, como superfície, como território íntimo e como lugar sem”.  Essa 

dimensão cósmica, nos remete ao poema “Buena Dicha”  incluído em suas Poesias Reunidas, 

(ANDRADE, 1971), de outro poeta-escritor modernista,  Oswald de Andrade, que localiza e 

qualifica o espaço como um cativeiro, acentuando esse teor labiríntico no ato da criação. 

Em Depois do Trem, uma das estratégias de direção de atores, adotadas pelo filme 

consistirá na sujeição dos personagens a uma espécie de labirinto, onde sob efeito do 

deslocamento no espaço (a memória do lugar) e sem  dependência de diálogos- texto,  eles 

tenderão a se perder, e desta forma, compelidos à improvisar. O estranhamento com a 

arquitetura e desconforto espacial provocado pelo labirinto, causará provavelmente, co-

moções inesperadas. 

Em A Infância Berlinense a metáfora do labirinto é bem ilustrada por Walter 

Benjamin. Ao escrever sobre sua cidade natal, o escritor alemão revela num texto decisivo, 

que “uma estranha aprendizagem se tornou necessária: aprender a “se perder numa cidade 

como a gente se perde numa floresta”. O texto da Crônica Berlinense acrescenta:  Estas artes 

da desorientação, Paris mas ensinou” e, ao fazer isso, realizou o sonho “cujos primeiros 

rastros foram os labirintos nos mata-borrões dos meus cadernos de aluno”. Paris, a cidade 

desconhecida na qual se perde o exilado, Paris, cujo metrô revela a fabulosa estrutura 

labiríntica, imagem perfeita desta dimensão subterrânea da vida sobre a qual repousa o 

ordenamento da história. 

Na Crônica Berlinense, por sua vez, Benjamin evoca a imagem da sua vida como a de 

um labirinto cujo “centro enigmático” é a morada do “eu” ou do “destino”, pouco importa, 

pois o destino só é o itinerário do eu à busca de sim mesmo pelos caminhos da alteridade. 

Este trabalho de busca e de memória se abre, igualmente, à dispersão do esquecimento e não 

produzirá nenhuma visão imutável do passado, mas pelo contrário, uma desorientação 

positiva: assim o labirinto...” é no “espaço aquilo que é no tempo a lembrança, que procura no 

passado os signos premonitórios do futuro”. 
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O trem de Joaquim Cardozo, por exemplo,  recria um novo percurso, como se fosse 

um sonho, uma visão (o somnium dos antigos) das coisas derradeiras, incluindo as mesmas 

casas e quintais, anunciando muito embora uma noção de limite, que se funda sobre nova 

geometria. 

 

Visão do último trem subindo ao céu 

Tocando um sino de despedidas 

-Saindo vai da última estação – 

Através da noite vai...da noite iluminada 

Pela luz do casario: vai, do povoado, 

Passando ao longo dos quintais. 

 

No poema de Cardozo observa-se um pequeno quantum luminoso, onde a fronteira e o relevo 

do mundo surgem imprecisos e vagos.  Na visão de ensaísta, Marco Lucchesi, segundo sua 

análise na edição da Prosa Completa e Poesia de Joaquim Cardozo conclui que “o poeta 

imaginou uma viagem que seguia além do Amor, que move o Sol, e as demais estrelas. E 

precisou de Einstein “. (LUCCHESI, 2008, p. 134). E prossegue, atribuindo à poética do autor 

de “Signo Estrelado” uma espécie de  “transcendência geométrica”: 

 

No seu projeto de criar uma reengenharia do espaço-tempo,  Cardozo tira o 

trem dos trilhos ao inventar uma viagem rumo ao céu profundo, aos rincões 

perdidos do Universo, ao Todo Diferente, de que falam os filósofos, ao Ganz 

Anders, partindo de uma visão cosmológica elaborada, que assegurava e 

dava apoio a uma viagem cheia de riscos. Era preciso escolher uma 

geometria (como a de Friedmann), uma forma de ver o mundo, em termos 

físicos, mas que em momento algum se desvinculasse da mais alta invenção 

poética (LUCCHESI, 2008, p.135). 

 

Engenheiro calculista de formação, Joaquim Cardozo notabiliza-se por fazer um movimento 

oposto de muitos de seus pares modernistas, ao buscar os valores universais no campo 

regional, e construir assim um caminho independente, não permitindo segundo Everardo 

Norões,  “que o espírito estritamente geométrico presente em sua profissão  envolvesse em 

um cinturão racionalista o ser da história conforme assinalou o crítico Cesar Leal. Ao 

ultrapassar o real, incorporando achados da ciência de sua época, Cardozo rompeu cânones da 

Física, empreendendo a viagem mítica cujo itinerário se desvela na “Visão do Último Trem”, 

que é o mesmo trem onírico que transitava pela gare central de sua cidade, conduzindo o 

poeta adolescente nas suas idas e vindas entre Jaboatão e o Recife. (NORÕES, 2008, P.12) 
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Nesta atitude precursora, ele dilui a seu tempo, as então rígidas fronteiras entre arte e 

ciência, Cardozo aponta os encantos daquilo que é chamado de ciências exatas: “ A 

matemática já foi considerada uma poesia, pelo menos houve quem dissesse que Weierstrass, 

como matemático, era um poeta; Weierstrass, que foi professor e amigo da 23 grande e bela 

Sonia Kovalevski, uma das primeiras mulheres que se formaram em matemática no mundo. 

Maria Caetana Agnesi, que ensinou esta ciência em Bolonha, teve um gesto de alta poesia; 

depois do seu sucesso como cientista descobridora de uma curva unicrusal, entrou como freira 

no convento das celestes; mais recentemente, a judia Ann Nother, que foi professora de Artin 

e Van der Weiden, descobriu, num dia de inspiração, a álgebra moderna”  (CARDOZO, 

1981). 

Se para o escritor italiano Ítalo Calvino, “não existe nada mais imóvel do que uma 

partida, o tempo para Joaquim Cardozo segundo o poeta pernambucano, Everardo Norões, 

organizador de sua Prosa Completa e Poesia” “é igualmente imóvel, na medida em que a 

ilusão de seu movimento teria sido criada pelo próprio homem. Ele, Joaquim Cardozo haveria 

de criar também sua própria idéia de Tempo, codificada, mais tarde no poema Visão do 

último trem subindo ao céu”. (NORÕES, p. 14) O trem, “ personagem deste longo e lento 

poema sobre o destino e situação espiritual da espécie humana”, segundo Fernando Py em seu 

Chão da Crítica, viajará pelo espaço-tempo, “penetrando em regiões míticas como o sonho e a 

morte”. Assim pressentia o poeta ao avistar o comboio de uma hora e vinte de um tempo 

passado e ver desembarcar amigos, colegas de colégio, usineiros, normalistas, médicos ou 

despachantes de alfândega A sensação de inversão do tempo o fez sentir-se observado por 

aqueles transeuntes que, apesar de já mortos, lhe pareciam moços e vivos. E ele, de repente, 

sentiu-se como “um velho, muito diferente do que teriam visto em outros tempos 

longínquos”. O Tempo, em toda sua desmedida, afligirá o poeta até  sua Viagem derradeira.  

Em Joaquim Cardozo o real e o onírico se conjugam  como na elaboração do teorema de um 

grande matemático: os subúrbios tranquilos do poema Dezembro, datado de 1934, 

ressuscitarão, transmudados, na primeira parte de “Visão do último trem subindo ao céu” , de 

1970. (NORÕES, 2008, p. 15): 

 

 Pelas janelas do trem os passageiros 

Espiam os afazeres das pessoas 
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                 Que moram nas casas 

                Que ficam à margem da linha 

E veem, com o sentido da vista-vida 

Com o sentido de ver-viver, 

 

 Sob a inversão do tempo e transformação das categorias gramaticais,  o personagem do Trem 

na poesia de Joaquim Cardozo, repleto de sombras, parte da “história torpe dos homens”, em 

direção ao grande “Acontecimento Branco”.  O trajeto metafísico perseguido por esse trem da 

morte rumo ao conhecimento supremo, tem por função segundo José Guimarães de Souza,  

“O Homem e a Morte” preparar os viajantes para esse inevitável encontro:  

 

O que quer dizer que, em vez de simplesmente guiar os mortos até esse 

Conhecimento Supremo, o que ocorre na viagem é a capacitação dos 

passageiros para perceberem uma Metafísica Realidade Primeira que sempre 

esteve ao alcance de todos, mas que, por nenhum dos que seguem viagem 

estarem aptos a percebê-la, passava despercebida por todos. Essa capacitação 

a que todos os mortos precisam se sujeitar para poderem perceber o 

Acontecimento Branco é feita através de uma progressiva e gradual anulação 

dos sentidos 46. Isto porque, para o poeta, não há substancial diferença entre 

os mortos que ainda não realizaram a viagem no trem derradeiro e os vivos. 

Ambos estão presos a uma compreensão de mundo fundamentada quase que 

exclusivamente nos sentidos. É, portanto, apenas no fim da viagem que os 

mortos (já tendo trocado o modo sensorial de compreensão da realidade pelo 

intelectivo) se diferenciam dos vivos. (SOUZA, 2007). 

 

Os passageiros do trem aos poucos se apagam,  Se apagam na temperatura 

de seus olhos cegos Na luz intelectiva do seu pensamento morto, Aos poucos 

se apagam (...) O Último trem chega à região dos mortos. Uma sonorização 

extinta penetra pelos ouvidos surdos – Vibração sem música da treva inteira 

(CARDOZO, p. 253). 

 

Ao cruzarmos com os passageiros do “trem da morte” de Cardozo que viajam “através 

da região do esquecimento” podemos associá-los  ainda com os personagens do livro 

“Emigrantes” do escritor alemão, W.G. Sebald, que deambulam e se perdem em constante 

exílio, plenos de saudade e melancolia, como fantasmas “vivos-mortos”. 

Instados pela partida inevitável, estas figuras deixam seus países rumo a não-lugares, 

sem motivos definidos, sugerido serem refugiados, sem ter para onde voltarem. Atravessando 

a “região do sonho”,  Sebald  como Cardozo no “Último Trem” atua como uma espécie de  

arqueólogo da tragédia humana, mas que dota suas personas de uma estranha esperança a 

seres condenados a morte e indissociáveis às catástrofes europeias do século passado. Dos 
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escombros, Sebald  consegue extrair delicadas miradas sobre registros familiares, destilando 

com fina ironia o drama inerente a este imaginário. 

Em sua obra prima, “Austerlitz”, uma crônica de um homem em busca de sua 

biografia, o personagem que dá nome ao livro, o professor Jacques Austerlitz vaga ao acaso 

pela Europa se deparando com seu próprio percurso em outro tempo e lugar. É na sua relação 

com os objetos que ele sente atraído, despertando sem motivação aparente, o interesse, em 

estruturas em rede quanto por trilhos e estações de trem: “ [...] mas verdade era também que 

até hoje ele obedecia a um impulso que ele próprio não compreendia, que estava ligado de 

algum modo ao fascínio precoce pela ideia de uma estrutura em rede, como, por exemplo, 

todo o sistema ferroviário”. (SEBALD, 2008, p. 37). 

Ao contrário da língua do Narrador de Benjamin, que recolhe a memória dos 

escombros, Sebald, encontra o futuro no passado e seus personagens são desvinculados da 

ação do homem e sua vida cotidiana, e incorporados à paisagem.  O narrador presente em 

todos os romances de W.G. Sebald  segundo Gerciano Marciel Pereira,  (Cadernos 

Benjaminianos), “inventaria os destroços, entrevista os semivivos, que não sustentam a 

esperança no  futuro e não podem se refugiar no passado, pois lá reside sua dor, e são 

ignorados pelo presente. Essas categorias de tempo nem sequer fazem  sentido, para 

indivíduos desprovidos de desejo. A incomunicabilidade, que percebemos ao ler Sebald, não 

reside no silêncio, na incapacidade de contar. Mas no entrecruzar de duas temporalidades, ou 

melhor, no  esforço de uma temporalidade em suplantar a outra, encontramos um intervalo, 

um limbo de indecisão, em que os seus habitantes narram, cantam, mas tudo que é dito não 

pode ser mais encoberto pela experiência, e se tornam gestos obscuros, resíduo intraduzível.  

(PEREIRA, 2011, p. 83). 

Na literatura de Sebald, a imagem do labirinto também é recorrente e determinante, 

como ambiente errático, circular,  fragmentário,  onde os personagens vagantes. hesitam entre 

a lembrança e o esquecimento, propensos sempre ao desvio,  percorrendo ao mesmo tempo, 

ao acaso, espaços desconhecidos ou  retornado a lugares estranhamente familiares. Sua 

escrita, como disse certa vez em uma entrevista, “pode tanto nos  levar a uma maior lucidez 

como à loucura” 
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12- ROTEIRO CINEMATOGRÁFICO: CONCLUSÃO. 

 

Depois de ampliar o repertório conceitual  e iconográfico do que seria o Labirinto em 

todos os sentidos que o termo sugere, seja ele aplicado em diversas disciplinas e modalidades 

artísticas, com distintos significados,  concluímos que se trata de um dispositivo instigante por 

toda sua latência mítica e literária, servindo portanto como fonte inspiradora para a construção 

narrativa do projeto Depois do Trem. 

O Labirinto além de insinuar a priori o caráter espacial de um acontecimento, 

indicando assim a possibilidade de novos fluxos narrativos, se apresenta em si,  como  uma 

forma desafiadora para a formulação da linguagem em todo o seu encadeamento rítmico,  

dinâmica de movimento, progressão dramática, até a abstração musical atingida pela 

circularidade da montagem.  Relacionamos abaixo as principais locações do filme, em que a 

configuração da mise-en-scène  se construirá essencialmente  pela ação dos planos-sequências 

que abarcam a trama livremente. 

Por fim, não podemos ignorar o signo “labirinto” na arte contemporânea, vindo 

marcante especialmente nas artes visuais na voz do artista plástico e pensador, Helio Oiticica 

que teve seu ideário reunido numa publicação de 1986, intitulada “Aspiro a um Grande 

Labirinto”, cujos princípios convergem com o projeto fílmico que desejamos realizar em 

“Depois do Trem”.  Preconizando uma arte que percorresse os corredores da vida como se ela 

própria fosse um labirinto, Oiticica defendia uma criação ritualística em que o espaço estético 

dependesse de uma experiência vital que alterasse (via transe, ou excitação dos sentidos) o 

espaço estático, real, transformando-o em fato estético, “mágico”, ligado essencialmente à 

terra.           

Como o cinema aspira dar corpo à palavra e transfigurar  em imagens míticos 

enunciados, a contribuição de Oiticica se soma em tempo à visão e estilo de escritores como 

Borges, Benjamin, Sebald, que examinamos neste breve ensaio, refletindo primordialmente o 

conceito de labirinto, como dispositivo potencializador de sentidos. 
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Depois do Trem : Engenho e arte de Joaquim Cardozo 

Projeto do filme-ensaio  

              

Se me perguntassem: o que distingue o grande poeta?  

Eu responderia: Ser capaz de fazer um poema inesquecível.  

  O poema que adere à nossa vida de sentimento e de reflexão,  

tornando-se coisa nossa pelo uso. Para mim, Joaquim Cardozo,  

entre os muitos títulos de criador,  

se destaca por haver escrito o longo 

 e sustentado poema A Nuvem Carolina  

que é uma das minhas companheiras silenciosas da vida. 

Carlos Drummond de Andrade 

  

 

 

 

Resumo 

 

          O projeto consistiu na realização de um filme-ensaio que resultou na elaboração 

simultânea de uma dissertação e de um filme de média-metragem a partir do poema “Visão do 

último trem subindo ao céu” de Joaquim Cardozo. A pesquisa e respectiva execução da 

dissertação-filme estão conectadas às atividades do Laboratório de Imagem e Som da 

Universidade Federal Fluminense (LISUFF) do Instituto de Letras. 

  

Introdução    

 

          O Projeto Depois do Trem propôs a transcrição do universo poético de Joaquim 

Cardozo (1897-1978) sob forma de um roteiro cinematográfico que foi transformado, em sua 

primeira fase, em filme-ensaio realizado em Super 8 mm.  Tendo como ponto de partida o 

poema épico “Visão do Último Trem subindo ao Céu”, o filme dialogou com a sintaxe 

imagética e vertiginosa do engenheiro-escritor, inclusive na sua construção teatral por meio de 

um gesto interdisciplinar em que as correspondências entre vida-obra  privilegiam a dimensão 

conceitual. 
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          Outros procedimentos como a análise crítica-estilística, o estudo linguístico das 

principais matrizes estéticas que referenciam o engenho e arte de Cardozo no contexto 

literário e arquitetônico modernista,  nortearam  o roteiro do Último Trem que foi filmado em 

Santa Tereza, Rio de Janeiro. 

Último Trem é um breve experimento audiovisual, fruto desta investigação e serviu como 

germe do roteiro Depois do Trem, elaborado durante o mestrado e cujo filme in-progress 

entrou em produção este ano.  A partir de raras imagens em 16 mm e narrações de poemas 

que já encontramos nas pesquisas iniciais do projeto, Depois do Trem, por sua vez,   recriará o 

mundo fabular e existencial deste poeta que permanece praticamente no limbo, embora tenha 

suas obras completas relançadas.   

           Durante o período do mestrado, realizou-se uma pesquisa iconográfica simultânea a 

uma investigação de linguagem que determinam as linhas de força  que a narrativa do filme 

apresenta. Este processo,  além de definir a concepção estética (luz e fotografia), a elaboração 

da banda sonora e escolha de locações, apontou ainda os recursos dramatúrgicos adotados na 

fatura do roteiro final.   

          O filme de longa-metragem Depois do Trem experimenta em suma a conexão entre as 

linguagens do cinema e da literatura, suas afinidades, singularidades, pontos de contato e 

contrapontos possíveis, polarizando a tensão entre a subjetividade artística e objetividade 

científica que perpassa os escritos de Cardozo.  Nesse diálogo, foi levado em conta o material 

de construção utilizado pelo autor para engendrar sua sólida poética imaginal
4
. 

 

O Percurso de Joaquim Cardozo e do filme-ensaio Depois do Trem 

          Acreditamos que a melhor forma de fundamentar teoricamente este projeto é apresentar 

um breve comentário sobre como se relaciona a vida-obra de Joaquim Cardozo e a produção 

teórico-estética que sustenta a concepção do filme-ensaio. 

          Mestre de João Cabral de Mello Neto, que lhe dedicou vários poemas, entre eles “A 

Joaquim Cardozo” (O Engenheiro), este conterrâneo do Capibaribe, influenciou 

sensivelmente o autor de Cão sem Plumas que absorveu assumidamente o cálculo, a 

racionalidade em busca da formulação perfeita, o domínio do ofício. As afinidades se 

                                                 
4
 Usamos a palavra em sentido distinto de imagético, apontando para a questão do delírio.  
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manifestam desde os primeiros livros de Cardozo, a destacar: Poemas Sistema, Sonetossom e 

Arquitetura Nascente e Permanente citadas explicitamente ao longo de suas publicações. 

          Joaquim Cardozo nasceu no Recife em 26 de agosto de 1897.  Estudioso e conhecedor 

da matemática, inovou os métodos tradicionais do cálculo estrutural, solucionando a execução 

de obras complexas da arquitetura moderna. O itinerário do poeta sempre correu paralelo ao 

ritual do engenheiro.  

          Até onde o olhar do arquiteto contamina a percepção do poeta, ou vice-versa ? Artista 

esteta Cardoso traz para suas criações figuras de linguagem atípicas e estranhas ao mundo 

lírico operado por seus contemporâneos. Há traços comuns ao movimento concretista 

entremeados de um conteúdo formal co-movente, calcado na lógica dos sentidos, aspirando 

um rigoroso horizonte. 

           Um dos dispositivos nodais da abordagem é a eleição de elementos sonoros intrínsecos 

aos arranjos inusitados do poeta em seu “Último Trem” como se ele tentasse 

desesperadamente medir no espaço da memória,  o tempo do percurso deste trem imaginário 

até o céu. 

          A concepção estética de Depois do Trem evidencia a natureza matérica da poesis do 

autor, seja nas composições geométricas, grafismos e perspectivas onduladas e nos desenhos 

de luz e sombras provocados pela ruptura das escalas que transgridem os padrões 

arquitetônicos. 

          Através da figura do ator e poeta, Emmanoel Cavalcanti, o filme por meio de recursos 

da ficção traçará uma estratégia narrativa que extrapole ao modelo recitativo e declamatório 

que caracteriza em geral os documentários “sobre” poesia. Trata-se de um filme “sob” e não 

“sobre” a proesia de Cardozo. 

          Ao expandir a voz íntima do criador, por intermédio de um enfoque polifônico  em que  

ator Cavalcanti  se apropria dos diversos timbres evocativos à memória afetiva, o ensaio  

alinhava uma constelação de signos lítero-visuais  aptos ao território do cinema de invenção. 

          Nesse sentido, a experiência do mestrado proporcionou um exame minucioso da dicção 

“mineral” de Cardozo a fim de que o filme atinja ao mesmo tempo uma consistência estrutural 

sem prejuízo para a fluência do ritmo, constituindo-se assim tal  estudo,   como um rito de 

passagem para a desejada transcriação cinematográfica. 
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          Com orientação do professor de literatura, realizador e estudioso de cinema,  Adalberto 

Müller,  o roteiro ( com a colaboração de Felipe David Rodrigues)  resultou de uma criteriosa 

metodologia a ser traçada após a leitura de fôlego da obra de Cardozo bem como de uma 

sistemática pesquisa de campo no seu acervo familiar, arquivos públicos e particulares 

situados em Recife e Rio de Janeiro, por onde o poeta transitou e exerceu sua atividade de 

poeta e engenheiro. 

          Através da imersão na poética de Cardozo,  ansiamos por um fecundo terreno para 

explorar as relações entre ciência e arte cujos limites cada vez mais tênues incitam novos 

experimentos em que o sujeito ocupa outros pontos de vista,  e o lirismo dá espaço para o 

movimento das formas.  No auge de sua atividade,  todavia, as fronteiras entre as ciências 

exatas e humanas eram bem mais rígidas e Cardozo despontou nos anos 1950 – a parte, dos 

Concretistas -  como uma voz solitária no ambiente literário de sua geração. A repercussão 

internacional de João Cabral,  seu admirador confesso, foi um fator determinante para manter 

aceso o interesse  na escritura do visionário pernambucano. 

          Como transfigurar o risco calculado desta engenhosa poesia no campo 

cinematográfico?  Um dos caminhos que o projeto investirá é na lógica da montagem, 

teorizada pelos diretores Sergei Eisenstein e Artazaud Pelechian em A Montagem de Atrações 

e A Montagem à Distância respectivamente.  As duas teses conflitantes foram sustentadas em 

princípios matemáticos empregados na articulação entre o espaço e o tempo para a 

concatenação do discurso audiovisual. 

            Outro viés que o projeto abordará é o do cinema ensaístico cada vez mais apropriado  

pelos autores contemporâneos e que será a modalidade  adotada pelo nosso filme.  Um dos 

primeiros autores a teorizar no país sobre esta vertente de raiz literária  é Arlindo Machado 

que desde 1979 reflete sobre o filme-ensaio cujos pressupostos foram aprofundados por  

André Brasil em sua tese  Tela em Branco: cinema da origem, origem do cinema (2009)  e 

recentemente pelo Professor de Cinema da PUC/RJ, Miguel Pereira em Filme-Ensaio ou 

Cinema da Experiência (2013).  Este campo em formação merece, a nosso ver, um estudo 

interdisciplinar por concentrar justamente o eixo de convergência entre as linguagens fílmica 

e literária tematizado em Depois do Trem. 
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Justificativa 

 

          A experiência de um curso de mestrado em Teoria Literária com  um laboratório 

audiovisual - o Laboratório de Imagem e Som - em seu programa,  foi imprescindível para 

uma reflexão criativa que subsidie a elaboração do roteiro cinematográfico proposto. Por se 

tratar de uma  gramática sofisticada, engenhosa e pouco examinada até hoje, cremos que esse 

processo será essencial para o filme atravessar os limites entre a arte e ciência, recriando a 

musicalidade  do poeta, com as ferramentas do cinema e seu onírico potencial. A escolha do 

filme-ensaio por si só,  como modalidade linguística exige um conhecimento  aprofundado 

sobretudo pela gênese literária, embora já incorporado a outras áreas ganhando autonomia 

como enunciado visual. 

          Outro aspecto relevante é a recuperação da figura de Joaquim Cardozo que embora seja 

reconhecido pelo meio intelectual ainda sofre certa indiferença por parte dos críticos que não 

conseguem localizá-lo dentro da tradição poética modernista. 

          É provável que seu envolvimento numa tragédia de grandes proporções (a queda do 

Pavilhão da Gameleira  em Belo Horizonte (MG), por ele calculado causando a morte de 

vários operários), mesmo inocentado, tenha colaborado para o ostracismo em que foi 

submetido quando regressou do Rio de Janeiro para Olinda,  interrompendo a carreira de 

engenheiro e abalando o  poeta. 

          Por fim, a oportunidade oferecida atualmente pela universidade, admitindo a 

apresentação de projetos artísticos como trabalho de mestrado, abre uma perspectiva efetiva 

para a uma maior  aproximação entre a academia e o cinema enquanto instrumento de 

expressão poética e produção de conhecimento. 

 

Metodologia e Objetivos  

         Com o objetivo de realizar o filme-ensaio Depois do Trem, que relaciona texto e 

imagem de simultaneidade como método de concepção estética, listamos abaixo uma série de 

procedimentos que pautaram a pesquisa: 

 

1. Leitura das obras completas do escritor, dramaturgo, poeta e engenheiro; 
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2.  Estudo crítico e literário da poética de Joaquim Cardozo; 

3. Estudo comparado entre ensaio literário e cinematográfico; 

4. Pesquisa iconográfica e dos registros sonoros do/sobre o poeta e engenheiro existentes 

nos arquivos públicos e particulares do país; 

5. Estudo da obra arquitetônica de Joaquim Cardozo e de sua produção teatral; 

6. Pesquisa de linguagem para a criação do roteiro, envolvendo uma investigação de 

métodos dramatúrgicos  até  formas narrativas que recriem o universo de Cardoso; 

7. Pesquisa biográfica em hemerotecas e bibliotecas nacionais; 

8. Levantamento de teses e estudos já realizados sobre o artista no Brasil e exterior. 

 

Depois do Trem: Argumento e Roteiro Cinematográfico 

 

          Depois do Trem é um projeto de filme-ensaio que apresenta a concepção estética e 

elaboração de um roteiro cinematográfico resultantes do mestrado em Literatura 1/2015 cursado 

na Universidade Federal Fluminense, sob a orientação do professor Adalberto Müller. O filme 

que nasceu deste diálogo interdisciplinar propõe a recriação do universo artístico e existencial 

do poeta e engenheiro Joaquim Cardozo mestre de João Cabral de Melo Neto e calculista do 

arquiteto Oscar Niemeyer. Cardozo é reconhecido por obras inovadoras tanto no âmbito da 

literatura e do teatro, como na arquitetura. Além do poema épico “Visão do Último Trem 

subindo ao Céu”, eixo narrativo do filme, Joaquim Cardozo é autor do célebre poema A Nuvem 

Carolina, considerado por Carlos Drummond de Andrade um dos marcos da poesia brasileira. 

Através de uma linguagem ensaística de natureza essencialmente documental, Depois do Trem 

lança mão também de recursos ficcionais para traduzir o mundo criativo de Cardozo, 

relacionando personalidades reais que pertenceram ao círculo do poeta com personagens 

nascidos de sua obra, em diálogo com imagens de arquivo inéditas do autor. Com locações no 

Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Recife, o ensaio documental mapeia todo o itinerário 

do engenheiro e poeta, desde sua infância, formação acadêmica, produção artística, principais 

edificações, militância política, até seu exílio em Olinda, Pernambuco, após a tragédia da 

Gameleira, que interrompeu sua carreira de calculista. Apesar do reconhecimento público, 

Joaquim Cardozo só teve suas obras completas editadas recentemente, permanecendo ainda 
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praticamente desconhecido do público. Depois do Trem pretende provocar uma reflexão 

sensível sobre a poética do autor, estimulando debates e novas interpretações de sua vida-obra, 

celebrando os 120 anos de nascimento, em 2017, de Joaquim Cardozo. 

 

 

O Projeto 

 

Estratégias de Abordagem: 

           Tendo como pressuposto a dupla faceta da personalidade tema – Joaquim Cardozo – que 

ao mesmo tempo exercia a profissão de engenheiro calculista com uma formação disciplinada, e 

a atividade bissexta de poeta com uma intuição artística aguda, a abordagem tem como 

estratégia a ruptura dos limites entre ciência e arte.  Optando pela estrutura de um documentário 

de criação que privilegia os personagens ao invés dos entrevistados, Depois do Trem tem como 

eixo o triângulo narrativo: Poeta-Musa Inquietante-Maquinista, que criará situações dinâmicas, 

possibilitando a revelação do repertório e biografia de Cardozo. Além da mise-en-scène armada 

pela conjugação desses atores, a autenticidade histórica e legitimidade documental da narrativa 

é ansiada por intermédio de um método, que mesmo recorrendo à ficção, terá como finalidade 

dar corpo e voz à memória e ao imaginário do modernista pernambucano. Apoiado num inédito 

material de arquivo de registros sonoros e imagéticos, em que Cardozo lê poemas de sua autoria 

e mostra o interior de sua biblioteca pessoal, o filme assumirá uma construção de base 

documental valorizando, antes de tudo, mesmo em momentos ficcionais, a memorabilia, lugares 

onde viveu, circulou e trabalhou (Pernambuco, Rio de Janeiro, Brasília e Minas Gerais). No 

plano arquitetônico, as edificações calculadas por ele serão apresentadas como cenários da 

trama e matéria-prima da sua arte de engenheiro. A complexidade e riqueza  de sua trajetória 

oscilante entre a vertente racional e onírica proporcionará, como subtexto ao documentário, um 

campo de experimentação que nos permite explorar aspectos antropológicos e urbanísticos de 

uma época de grandes transformações do país. Outro material precioso que será incluído no 

filme é a própria voz de Joaquim Cardozo, contida em gravações já localizadas em uma pré-

pesquisa, e que permeará, em Off, como voz interior do poeta, e somada a outras vozes 

interlocutoras, comporão uma narrativa polifônica. Enquanto a faceta-poeta sugere a 



70 

 

 70 

possibilidade do improviso, da incorporação do acaso e do imponderável, a porção-engenheiro 

justifica de antemão uma atitude mais planejada proposta abaixo sob forma de diagrama, 

expondo as referências cinematográficas, além das intenções e desdobramentos do projeto. Por 

último enumeramos uma série de sequências desenvolvidas, para antecipar o tom adotado no 

filme. 

 

Referências Cinematográficas: 

          Dando sequência às pesquisas de linguagem iniciadas nos filmes 500 Almas, Anabazys, 

Mr.Sganzerla e Olho Nu, obras cinematográficas que realizamos anteriormente; Depois do 

Trem parte de uma perspectiva bressoniana, em que o cineasta francês em seu livro “Notas do 

Cinematógrafo” enuncia uma abordagem compatível com o cinema documental contemporâneo, 

ao propor, por exemplo: “retocar o real com o real”, criando condições para se “esperar o 

inesperado”, considerando Robert Bresson, assim, a dimensão revelatória da realidade. Nesse 

elenco referencial evocamos alguns filmes que servirão de fonte inspiradora na construção de 

um ponto de vista autoral: Di Glauber, filme-ensaio de Glauber Rocha “com” e não sobre o 

pintor Di Cavalcanti, que por meio de uma montagem nuclear, o cineasta afirma sua 

subjetividade num diálogo fecundo com amigo Di, dessacralizando a sua morte. Outro 

paradigma nesta investigação estética é o cinema documental do holandês Johan Van der 

Keuken, especialmente em seus filmes Big Ben e Herman Slobbe, cujos personagens são 

envolvidos numa “representação” desprendidas das amarras do gênero, instaurando uma 

fluência rítmica e formal que estabelece uma intimidade sem prejuízo entre a câmera e os 

personagens, apresentados em toda a sua expressão corporal. Na elaboração da mise-en-scène 

do filme, levaremos em conta a experiência do documentarista cambojano Rithy Panh que em 

seu S-21 rompe uma certa fronteira entre o real e a ficção, atingindo a máxima Godardiana em 

que o melhor documentário se parece com uma ficção e a melhor ficção se parece com um 

documentário. Abolindo a modalidade das entrevistas, Panh obtém uma espontaneidade e um 

clima de tensão raros ao envolver os personagens em uma profunda reflexão sobre as tragédias e 

feridas da Guerra do Vietnam.   

          No território da arquitetura, além de Antonioni e Resnais, cujas filmografias atravessam o 

espaço-tempo da  memória, com elegância e consistência, em nossa pesquisa reveremos 
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também o percurso do realizador Alexander Sokurov, que possui um a série de retratos que 

trabalham a arquitetura, num viés quase litúrgico. Para o cineasta russo o ato de “fazer um filme 

é como construir uma casa, que às vezes pode inspirar medo e solidão, daí a necessidade de se 

construir uma porta, uma janela” (SOKUROV, 47, p. 1999).     Por sua vez, ao se contrapor à 

ficção, cujas paredes são mais visíveis, Sokurov recorre à metáfora de uma casa de vidro para 

falar das transparências da linguagem documental. A contribuição da poética da cineasta 

francesa Agnés Varda é indispensável neste processo em que o equilíbrio entre forma e 

conteúdo é perseguido em nosso trabalho, destacando-se filmes como Ulysses e As Praias de 

Agnés, que irrigam a memória afetiva sem perder de vista o olhar crítico contextual e a 

capacidade de rir de si próprio diante das ironias históricas. 

 

 

Perfil dos Personagens: 

1. Maquinista: interpretado pelo ator Emannoel Cavalcanti, 78 anos. Esta personagem encarna a 

figura chave do poema “Visão do Último Trem subindo ao Céu” de Joaquim Cardozo que 

atravessa a narrativa, dialogando com o conjunto da obra do poeta. Personagem deslocado no 

tempo e no espaço, à procura do seu “autor”, é conduzido pelo canto de uma Musa Inquietante 

que o atrai para lugares fantasmagóricos, como a desativada Estação da Leopoldina e um antigo 

casarão na Lapa (habitat simbólico do poeta), despertando seu desejo e imaginação, em busca 

de uma memória estranhamente familiar. Na trama, o Maquinista, já no início do filme 

caracterizado com trajes funcionais (terno e quepe azuis marinho), vai a um cemitério de trens e, 

guiado pela vibração da Musa, impulsiona a locomotiva, indiferente ao estado decadente e 

inativo dos carros, guiando um vagão com passageiras de um tempo remoto. Essa personagem 

carrega em seu perfil uma complexa relação com a finitude do corpo, a idade  avançada em 

contraponto a uma imensa libido  manifestada na relação tensa e delicada com a musa, que às 

vezes beira a agressividade. Com sua barba quixotesca, que evoca o ator Emil Jannings, em a 

Última Gargalhada, de F. W. Murnau, assumindo assim um perfil expressionista sugerido pelo 

poema, destituído de psicologismo e atuando como uma sombra de seu criador, representado 

pelo Eu lírico do poema. A performance do maquinista concentra-se, fundamentalmente, em 

locações no Rio de Janeiro, com aparições previstas em Recife e Brasília.  
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2. Musa Inquietante: interpretada pela atriz Barbara Vida, 30 anos, configura-se como uma 

espécie de “sereia” ou a “voz da consciência” do poeta Joaquim Cardozo, servindo de elo de 

ligação entre os outros personagens, e emitindo diferentes modulações e visões do autor ao 

longo de sua literatura. Trata-se de uma força da natureza, a energia que move a locomotiva do 

filme, de aparente passividade, vaporosa e fugidia; sua composição é feita com base no cinema 

e na mitologia grega. Como duplo feminino, a musa, que em algumas cenas cita a estética 

icônica dos cineastas Sergei Paradjanov e Andrei Tarkovski, que inspiram os dois figurinos 

(vermelho e branco) indicando as formas que se desdobram na dualidade da personagem.  

Referência essencial, o mito do Labirinto do Minotauro, que simboliza o conflito entre a 

vontade dos homens e deuses, no caso do filme representado pelo triângulo Maquinista-Musa-

Poeta, coloca em xeque as relações de poder e autoridade entre criador e criatura.  Pendular 

entre atração e repulsa a seu mestre (Maquinista), a Musa Inquietante cruza locações como se 

estivesse penetrando em labirintos espelhados na topografia do filme, em que papel do poeta é 

uma vã tentativa de orquestrar a realidade. Mais do que uma musa romântica, essa personagem 

desperta no Maquinista uma fantasia carnal, além de uma projeção paternal, aguçando 

sentimentos ambíguos que precipitam a recalcada sensibilidade artística dele. Na aproximação 

com o poeta-ator (e imagens de arquivo), a musa significa uma extensão do seu corpus, 

incitando questões biográficas e inventivas que potencializem a sua dimensão dramática e 

existencial. As falas da Musa Inquietante serão econômicas e enigmáticas, acentuando a 

mitologia que atravessa a poética de Joaquim Cardozo.  

 

3. Poeta: interpretado pelo ator Aramis Trindade, 50 anos, (Baile Perfumado, de Lírio Ferreira e 

Paulo Caldas; Árido Movie, de Lírio Ferreira; e Deserto Feliz, de Paulo Caldas; entre outros), 

representa a figura do poeta-engenheiro Joaquim Cardozo em sua dimensão existencial e 

onipresente, através de uma abordagem metonímica, não-realista, evocada tanto pela obra 

construída do engenheiro, como pela íntima relação com o material de arquivo, em que o poeta 

“real”  foi documentado no interior de sua morada, folheando livros em sua biblioteca e lendo 

fragmentos de seus escritos. Por meio de cenas evocativas de ambientes por onde circulou 

Joaquim Cardozo, o poeta-ator pontuará os episódios mais emblemáticos de sua trajetória. 

Livremente inspirada no conto O Outro, do escritor argentino Jorge Luís Borges, a personagem 
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chave desta trama, através de sua performance, contracena com sua criatura (Maquinista), 

rompendo a relação causa-efeito, ao não explicitar a lógica previsível entre criador e criatura. 

Enquanto explora os limites do “duplo”, o poeta do filme reflete-se nas aparições da musa, que 

reverbera intenções sensíveis insinuadas pela presença feminina recorrente em sua obra, tanto 

na sua arte literária como urbanística. Em contraponto à atração do Maquinista pela Musa 

Inquietante, a postura do Joaquim ficcional sobre ela será de zelo e manobra, como se na 

condição de criatura, ela não exercesse nele uma reverência ou intimidação. A corporificação do 

poeta na representação do documentário será pontuada de mistérios por vezes silhuetada, à 

contraluz e destituída de falas, cabendo essa condição dialogal ao real Joaquim Cardozo via 

arquivos.  Tirando partido da própria idade do ator Aramis, a personagem do poeta concentra a 

sua atuação no período aproximado ao physique du role de Cardozo à época em que sua 

produção foi mais expressiva, dos anos 1940 a 1970, incluindo uma vestimenta sóbria e 

discreta: um terno cinza de linho e um chapéu Ramenzoni marrom. No entanto, a temporalidade 

cronológica será subvertida nas aparições do poeta-ator quando ele interage com personalidades 

do “real” que terão participação afetivo-documental no filme. 

4. Encontros documentais: A partir do vasto material de arquivo, já identificado, mostramos a 

influência que Cardozo exerceu sobre o seu discípulo João Cabral de Melo Neto, reconhecida 

em poemas dedicados ao autor do “Último Trem”, como por exemplo, A Joaquim Cardozo: “e 

marinha ainda a arquitetura / que calculaste: / tantos sinais da marítima nostalgia / que te fez 

lento e longo”. Outra figura fundamental no convívio do poeta-engenheiro é o arquiteto Oscar 

Niemeyer, para quem realizou os cálculos de suas principais obras: catedral e palácios de 

Brasília, conjunto da Pampulha e pavilhão da Gameleira. No círculo literário, seus amigos eram 

Carlos Drummond de Andrade (este, inclusive, fez o prefácio do primeiro livro do poeta), 

Manuel Bandeira, Ascenso Ferreira, Gilberto Freyre, e também o pintor Cícero Dias, com quem 

teve um intercâmbio regular. Nesses encontros que se são deflagrados pelos personagens 

“ficcionados”, a montagem, por meio de uma articulação orgânica, sempre no tempo presente, 

terá o cuidado de evitar o tom nostálgico e reverente comum às homenagens deste gênero 

cinematográfico. Convém ressaltar que toda geografia contextual que envolve o universo dos 

referidos intelectuais e artistas, é contemplada no filme, com imagens de variados arquivos de  

acervos públicos e privados. 
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5. Encontros presenciais: Por se tratar de um documentário de criação, todos os recursos da 

ficção utilizados na narrativa proposta servirão sobretudo para recriar e não apenas registrar o 

mundo de Joaquim Cardozo, de forma que as participações afetivo-documentais respeitarão os 

critérios de importância histórica e legitimidade artística. Nesse sentido, elegemos figuras 

representativas do universo do autor que ao invés de prestarem depoimentos descritivos, serão 

estimulados a embarcarem criativamente no fluxo narrativo de Depois do Trem, valorando a 

informação sem detrimento do rigor formal.  Dentre os convidados, contamos desde já com as 

seguintes presenças confirmas: Paulo Bruscky, artista plástico integrante do grupo de vanguarda 

norte-americano Fluxus e amigo do poeta, realizou performances inspiradas na poesia de 

Cardozo, colaborando ainda na edição das obras completas do autor; Carlos Magalhães é um 

dos poucos remanescentes da equipe original de Oscar Niemeyer, ainda ativo em Brasília, 

contribuirá para uma melhor compreensão do ofício inovador do engenheiro Joaquim Cardozo; 

Vanna Piraccini, fundadora da livraria Leonardo Da Vinci, locação que aglutinou a geração de 

Joaquim Cardozo, um dos frequentadores tradicional deste ponto que resiste, à duras penas, até 

hoje; Everardo Norões, poeta que dialogou com Cardozo e que atualmente é um de seus 

principais interlocutores; Manoel Ricardo de Lima, estudioso da obra de Cardozo, lançou o livro 

A Forma-formante – ensaios com Joaquim Cardozo, no qual atualiza e joga luz à obra do poeta-

engenheiro, incentivando novas gerações a descobrirem o seu pensamento e produção literária. 

 

Núcleos Temáticos: 

Paisagem originária: a infância, a influência do tio poeta e o ambiente familiar, a formação de 

engenheiro em Recife, sua passagem como paraninfo da turma de engenharia, na qual foi 

professor. 

Viagens: Deslocamento do autor pela Europa, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Olinda, 

responsável pela formação interdisciplinar do poeta. 

Percurso da obra: as primeiras publicações, convivência no meio literário, produção teatral 

(diálogo com a cultura popular), ensaios sobre literatura e pintura, a influência de sua obra sobre 

o poeta João Cabral de Melo Neto. 

O intelectual: o repertório  eclético e humanista, postura política, sua expulsão do curso de 

engenharia em Recife.  
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O engenheiro: atividades de restaurador de edificações barrocas mineiras, no período em que 

trabalhou no SPHAN-RJ; as inovações de cálculo estrutural  na parceria com Oscar Niemeyer. 

A tragédia e o exílio: o desabamento do Pavilhão da Gameleira, em Belo Horizonte, que gerou 

sua perseguição profissional e a reclusão em Olinda, no final de sua vida.   = 
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APÊNDICE 

Roteiro Cinematográfico 

De Joel Pizzini 

Diagrama Conceitual: 

 

Depois do Trem terá uma estrutura modular cuja narração será conjugada no tempo presente e 

forma polifônica. Os personagens transitarão entre as composições, que aqui denominamos 

Vagões, que demarcarão os núcleos temáticos do documentário, evitando uma blocagem da 

trajetória do trem. Mais do que descrever ou catalogar a importância do poeta, o filme pretende 

recriar o seu universo artístico e existencial através de uma abordagem ensaística em que a 

ficção será um suporte inventivo para desvendar a realidade. Neste percurso interessa investigar 

os enigmas da memória e a topografia do afeto que envolvem a cosmogonia do poeta. Assim 

sendo, relacionamos abaixo os vagões de Depois do Trem. 

 

A Composição do Trem: 

 

Vagão 1: Pernambuco – o eterno retorno 

Vagão 2: Rio de Janeiro – águas sem dono 

Vagão 3: Brasília – o cálculo e o sonho 

Vagão 4: Belo Horizonte – renascimento e tragédia 

 

1. Sequências Desenvolvidas: 

 

Apresentamos uma série de sequências esboçadas sem ordem cronológica, com a finalidade de 

oferecer uma melhor visualização das partes dramatizadas que servirão para potencializar 

criativamente a abordagem documental. 

 

EXT – Estação Leopoldina / Rio de Janeiro – Dia 
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No cemitério de trens desativados da Estação, o Maquinista, 78, sai da locomotiva como se esta 

ainda estivesse funcionando normalmente. Num clima onírico, ele desce da composição e 

observa a saída de um grupo de passageiras vestidas com figurinos dos anos 40. 

Voz do poeta 

(off): 

Visão do último trem subindo ao céu 

Tocando um sino de despedidas 

- Saindo vai da última estação – 

Através da noite vai... da noite iluminada 

Pela luz do casario; vai, do povoado, 

Passando ao longo dos quintais... 

 

O Maquinista segue as passageiras, que cruzam as catracas da Estação. Vemos a Musa 

Inquietante sentada na bilheteria inativa a contemplar o Maquinista atraído pelas passageiras.  

Em seguida, ela folheia um livro de Joaquim Cardozo. 

 

EXT – Estação Leopoldina / Rio de Janeiro – Rua – Dia 

Seguidas pelo Maquinista, as passageiras saem da estação e se dispersam em meio à multidão. 

O Maquinista sobe a passarela e chama pelas passageiras enquanto elas desaparecem. A câmera 

gira em torno do Maquinista, em movimentos vertiginosos. 

 

EXT – Casarão Taylor / Lapa / RJ – Dia 

Ouvindo uma voz feminina (Musa Inquietante), que canta ao longe de dentro do casarão, o 

Maquinista desce uma escadaria que o leva ao interior da mansão abandonada.  

 

INT – Casarão Taylor / Lapa / RJ – Dia 

Ao adentrar o casarão, o Maquinista olha para o andar de cima onde se encontra um elevador 

desativado e vê a Musa Inquietante cuspir uma névoa cintilante, como se fosse vestígios de um 

outro lugar. 
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Voz do poeta 

(off): 

Há muito que o trem vai longe das últimas saudades, 

Sobre escarpas de neve: 

Variações hexagonais da música de gelo, nas cinco fases do gelo. 

- Ultrassons do ruído, sobressons emudecidos –       ante/anti-sons: silêncio. 

 

HIMA! HIMA! HIMAVANT! HIMALAYA! 

O Maquinista retira o quepe azul respingado pela névoa branca, e sobe a escada espiralada do 

casarão. 

 

 INT – Casarão Taylor / Lapa / RJ – Dia 

O Maquinista entra em um escritório onde vê algumas das ferramentas de trabalho de Joaquim 

Cardozo: réguas e esquadros, mapas, croquis inconclusos, etc. Caminha em direção à janela 

onde vê uma máquina de escrever. Bate nas teclas da máquina aleatoriamente, puxa a folha de 

papel e se vê refletido em espelho. Ao fundo, ouve um frevo clássico pernambucano. 

Maquinista canta 

(off): 

Sonhei que estava em Pernambuco 

Fiquei maluco 

Quando o frevo passou 

Mas, quando estava no melhor da festa 

Ora esta alguém me despertou... 

 

Através da janela, vemos a Musa Inquietante, que do lado de fora, ao longe, está de braços 

abertos como se tivesse asas. 

 

Imagens de Arquivo de Joaquim Cardozo 

Nesta sequência, o poeta real aparece no interior de sua casa apresentando sua biblioteca e 

mostrando seus livros preferidos. Se senta em uma cadeira de balanço, lendo um dos volumes. 
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Na montagem, essas cenas do poeta serão articuladas com imagens da arquitetura barroca de 

Olinda, onde o poeta se exilou. 

 

EXT – Ruas e Teatro Joaquim Cardozo / Recife – Dia 

Paulo Bruscky, artista plástico e amigo de Joaquim Cardozo, transita por lugares calculados 

pelo engenheiro-poeta, observando aspectos inusitados das obras, como janelas e pórticos 

misturados com a decadência urbana e personagens populares de Recife. Esta sequência será 

editada com imagens de arquivo produzidas pelo artista, em diálogo com a obra do poeta. 

Bruscky ainda fará leituras das peças teatrais de Cardozo, como por exemplo Marechal, Boi de 

Carro, inspirada na tradição folclórica do bumba meu boi, cuja trama narra a tentativa de se 

evitar o sacrifício de um boi velho depois de ser considerado inútil pelo seu proprietário. 

Bruscky 

(off): 

Vou ficar por um momento, 

Um pouco a comer palavras, 

Comer palavras de sonhos, 

De inocência e de verdade... 

Bruscky entra no teatro. No palco, vemos a encenação da peça Marechal, dando continuidade ao 

trecho acima lido por Bruscky. Enquanto assiste à encenação, o artista plástico comentará, em 

Off, a importância da cultura popular na obra de Cardozo. 

 

Sequência de Imagens de Arquivo 

Construção da cidade de Brasília, com destaque para a obra da catedral comentada por Oscar 

Niemeyer, através de arquivo. 

 

INT/EXT – Catedral de Brasília – Dia 

Carlos Magalhães, um dos últimos remanescentes da equipe que trabalhou com Niemeyer, 

comenta “in loco” o processo de construção da planta da catedral, tal como do cálculo estrutural 

feito por Joaquim Cardozo. Carlos sai da catedral, a câmera faz um tilt para cima, mostrando o 
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exterior da edificação. Quando volta para a posição inicial do movimento, vemos o ator Aramis 

Trindade, intérprete de Cardozo, conferindo as formas da catedral. 

Sequência de Imagens de Arquivo 

Cinejornal da TV Itacolomi, de 1971, mostra as imagens da tragédia da Gameleira, uma laje que 

desabou sobre dezenas de operários, deixando 69 mortos e outros 50 feridos. O desabamento 

não ocorreu por um erro de cálculo de Joaquim Cardozo, mas sim porque o governador do 

estado de Minas Gerais à época, Israel Pinheiro, queria entregar a obra pronta antes de seu 

mandato terminar, e exigiu que as vigas de sustentação fossem retiradas antes do tempo. Em 

contraponto, atualizaremos esta polêmica através de uma montagem paralela que remete ao 

formato de cinejornal, onde outras versões levantarão informações sobre o processo de 

julgamento dos envolvidos e, consequentemente, da absolvição de Joaquim Cardozo. Em meio a  

manchetes de jornais e relatos de sobreviventes, construtores e jornalistas; veremos o ator 

Joaquim reagindo ao fato que o abateu, retirando-o da profissão. 

 

EXT/INT - Rio Capibaribe / Baía de Guanabara / Navio – Dia 

Drone sobrevoa o Rio Capibaribe, em Recife, e vemos a ponte Maurício de Nassau, localizada 

no centro da cidade.  

Ator Joaquim 

(off): 

Recife. Pontes e canais. 

Alvarengas, açúcar, água rude, água negra. 

Torres da tradição, desvairadas, aflitas, 

Apontam para o abismo negro-azul das estrelas. 

Pátio do Paraíso. Praça de São Pedro. 

Lajes carcomidas, decrépitas calçadas. 

Falam baixo na pedra as vozes da alma antiga. 

Corta para a Baía de Guanabara no Rio de Janeiro, mostrando a ponte Rio-Niterói e, em 

seguida, vê-se o porto com seus grandiosos guindastes e navios ancorados (citação ao quadro 

Ponta d’Areia, de Pancetti). Corta para o interior de um barco à vela; em estado febril, o ator 

Joaquim Cardozo está deitado em uma rede. 
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Ator Joaquim 

(off): 

Recife, 

Ao clamor desta hora noturna e mágica, 

Vejo-te morto, mutilado, grande, 

Pregado à cruz das novas avenidas. 

E as mãos longas e verdes 

Da madrugada 

Te acariciam. 

Corta para a proa do barco e vemos o ator mareado pelo balanço das ondas. Corta para uma 

sucessão de imagens de arquivo com demolições de casarões e prédios históricos de Recife e 

Rio de Janeiro ao dos ruídos dos guindastes do porto. A sequência termina com imagens 

documentais do bumba meu boi, alusivas à sua peça Marechal, Boi de Carro. 

Sequência de Imagens de Arquivo 

Do documentário de Jorge Laclete, O Curso do Poeta, incluiremos a cena em que João Cabral 

de Melo Neto entra na cinemateca do MAM e assiste a um filme que mostra o cotidiano 

usineiro de Recife.  

João Cabral 

(off): 

Minha relação com à usina sempre foi da maior ambiguidade. 

Sempre falei dela criticamente, mas no fundo sempre com alguma 

admiração, apesar da violência que ela traz pro pernambucano que 

trabalha na Zona da Mata. A usina, foi ao mesmo tempo, a forma 

mais antiga de industrialização e de progresso em Pernambuco. De 

forma que sempre tive uma atitude ambígua em relação à usina de 

amor e ódio, de admiração e desprezo. 

 

INT – Cinema São Luiz / Recife – Dia 

Na plateia, vemos os rostos silhuetados de Everardo Norões, Paulo Bruscky e o ator/poeta 

Aramis Trindade, cercado por figurantes. Na tela, imagens do Recife antigo: bondes, cafés e 
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edificações mostram o auge da arquitetura recifense. As luzes se acendem e o trio caminha em 

direção à saída, a câmera abandona os personagens e apresenta, em recuo, a arquitetura art decó 

da sala de cinema. Sobre a sequência, a recitação do poema, com uma sonoridade de bar ao 

fundo. 

Ator Joaquim 

(off): 

Cinematógrafo 

E assim vos digo: 

Foi no engenho Araçu que encontrei o Persinunga: 

Colhi a rapidez das suas correntezas, 

Apanhei todas as cotas do fundo do seu leito, 

Detive o volume de suas águas cor-de-mel, 

Liguei, amarrei muito bem as suas margens cobertas de ingazeiras. 

Trouxe depois comigo todo o rio 

Dentro da minha caderneta de campo 

Que tenho ali guardada naquela escrivaninha. 

  

INT – Bar Antigo no Recife – Noite 

Em uma mesa de bar, encontra-se o trio composto por Everardo Norões, Paulo Bruscky e o 

ator/poeta que conclui a recitação do poema Cinematógrafo. Everardo e Bruscky comentam a 

influência decisiva de Cardozo sobre o pensamento do discípulo João Cabral de Melo Neto. O 

artista plástico Bruscky cita o poema A Luz em Joaquim Cardozo, de Cabral:  

Bruscky: 

Escrever de Joaquim Cardozo 

só pode quem conhece 

aquela luz Velásquez 

de onde nasceu e de que escreve. 

A luz que das várzeas da Várzea 

onde nasceu, redonda, 

vem até o ex-cais de Santa Rita 
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que viveu: luz redoma, 

luz espaço, luz que se veste, 

leve como uma rede, 

e clara, até quando preside 

o cemitério e a sede. 

Sobre a mesa do bar, vemos um cartão-postal do Recife antigo com a foto do café Laffayete. 

Bruscky desvira o postal e em seu verso desenha um retrato estilizado de Cardoso e o destina ao 

próprio ator/poeta. 

 

EXT – Estação Leopoldina - RJ / Cais Estelita – Recife – Dia 

O Maquinista guiado pela Musa Inquietante embarca na locomotiva desativada e conduz as 

passageiras do Rio para Recife. No interior de um dos vagões, através de um chroma key 

aplicado nas janelas dos vagões, veremos imagens em movimento de Recife.  

Maquinista 

(off): 

Estão na plataforma os que vão partir 

Partiiiiir! Partir? Os que vão florir. 

Os que vão viajar, subir para o aquém de além 

Das várzeas planetárias 

No campo da universal gravitação 

Os que vão florir ao céu. 

Corta para o Cais Estelita, no trecho da Transnordestina e vemos o ator/poeta desenhando, em 

um bloco de anotações, sinais gráficos utilizados em seus poemas, tais como logaritmos, 

equações matemáticas etc. Nas janelas do vagão, também em chroma key, vemos imagens em 

movimento de paisagens do Rio de Janeiro, entre elas bondes circulando pela Avenida Rio 

Branco. 

 

INT – Livraria Leonardo Da Vinci / Rio de Janeiro – Dia 

Subjetiva do ator/poeta: câmera desce a escada em caracol do prédio Marquês de Herval, na 

Avenida Rio Branco, em direção à livraria. No meio do trajeto, percebemos que entre os 
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fregueses do local, estão as mesmas passageiras que ocupavam o vagão da Estação Leopoldina, 

assim como o Maquinista e a Musa Inquietante. Ela folheia as obras completas de Joaquim 

Cardozo, enquanto o Maquinista se dirige ao balcão de atendimento em que está a dona do 

estabelecimento, Vanna Piraccini, amiga do “real” Joaquim Cardozo, ex-frequentador da Da 

Vinci.  Vanna se dirige à câmera – subjetiva da câmera – e recita o seguinte poema de Carlos 

Drummond de Andrade: 

 

Vanna: 

Se me perguntassem: o que distingue o grande poeta? Eu responderia: 

Ser capaz de fazer um poema inesquecível. O poema que adere à nossa 

vida de sentimento e de reflexão, tornando-se coisa nossa pelo uso. Para 

mim, Joaquim Cardozo, entre os muitos títulos de criador, se destaca por 

haver escrito o longo e sustentado poema A Nuvem Carolina que é uma 

das minhas companheiras silenciosas da vida. (Drummond) 

 

Durante a leitura do trecho acima, inseriremos os trechos do filme de David Neves e Fernando 

Sabino, O Fazendeiro do Ar, no qual vemos Carlos Drummond na própria livraria Da Vinci. A 

câmera subjetiva se desloca e vemos a Musa Inquietante a ler um fragmento do poema A 

Nuvem Carolina. 

 

Musa Inquietante: 

Voltei a dizer – lhe: - E por que não um animal? 

Um animal que exprimisse os atos da asa? 

Ou... mesmo que qualquer um outro do teu agrado? 

Ela: - Sim, seria bom, gostaria de ser uma garça 

Que é, só e toda, uma asa. Mas, poderia ser uma ovelha 

Pastando o dia todo nos deslizes das colinas 

Ou uma novilha já no momento da necessidade 

Do amor. Podia ser uma novilha amorosa. 

De súbito me veio a pergunta: - E uma mulher? 
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Nunca pensaste em ser uma mulher? 

 

A câmera se desloca mais uma vez e vemos as passageiras do trem nuas, ao fundo da livraria, 

estáticas como se fossem manequins, distribuídas nas prateleiras dos livros.  

 


