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RESUMO 

 

Ao longo de sete filmes de longa-metragem, o realizador chinês Wong Kar-wai 

apresenta suas marcas e estratégias numa obra composta sob um horizonte de 

características particulares. Estas características equivalem a um certo modo de 

conduzir histórias, de compor situações e personagens, de manipular a economia 

narrativa e o uso dos recursos técnicos de forma que seus filmes ofereçam, em seu 

conjunto, um universo, onde singularidade e diversidade convivem com um número de 

permanências e semelhanças que dão ao grupo uma identidade coerente e congruente. 

 

A proposta deste trabalho consiste justamente em apresentar uma análise desta obra, 

salientando as estratégias estilísticas e de produção de encanto presentes nos filmes. 

Como hipótese principal, pode-se afirmar que o cinema de Wong Kar-wai está 

construído sobre uma particular articulação entre o discurso visual e o discurso 

narrativo. Em seus filmes percebe-se que há, de fato, uma função fortemente expressiva 

dos materiais técnicos ou estéticos, como a fotografia, a movimentação de câmera e a 

edição, por exemplo. Mas este tratamento estético/estilístico, ao contrário do que pode 

parecer à primeira vista, não opera de forma independente de uma narrativa, mas sim 

em sintonia com ela. Nos filmes de Kar-wai a economia narrativa parece obedecer a um 

ritmo bastante particular, ditado pelo fluxo de consciência e de memória dos múltiplos 

personagens.  

 

Para realizar tal análise e comprovar as hipóteses acerca do cinema de Wong Kar-wai, 

foi adotada uma perspectiva de análise interna das obras, na forma de uma metodologia  

desenvolvida e aplicada no grupo de pesquisa Laboratório de Análise Fílmica, 

coordenado pelo professor Wilson Gomes. Essa perspectiva analítica vê a obra como 

um texto, ou seja,  um conjunto de efeitos programados que alcançam a sua destinação 

somente no ato da recepção. Para identificar, categorizar e posteriormente analisar cada 

um destes efeitos programados na e pela obra, é necessário fazer o caminho oposto ao 

da realização, ou seja, partir primeiro de uma apreciação e identificação dos efeitos 

provocados pela obra para uma posterior avaliação das estratégias utilizadas para a 

criação destes mesmos efeitos. 
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INTRODUÇÃO 

 

No livro L’Etat du Monde du Cinema, publicado em 2001 pela prestigiada revista 

francesa Cahiers du Cinema, diversos críticos de cinema fazem um levantamento das 

produções contemporâneas consideradas mais relevantes nos cinco continentes. O 

cinema asiático é descrito como o mais criativo do panorama atual, ou seja, na 

perspectiva dos jornalistas franceses, aquele que mais foge aos padrões clássicos de 

narratividade. O chinês Wong Kar-wai encabeça a lista de talentos asiáticos apontados 

neste livro. Embora ainda não tenha chamado a devida atenção dos estudos acadêmicos 

sobre cinema, onde são escassas as análises aprofundadas de seu trabalho, no campo 

jornalístico o cineasta já é bastante apreciado, sendo que seu nome está sempre presente 

em jornais, revistas e websites das mais diversas origens e gêneros. 

 

Considerando que o cineasta começou a atuar já no final dos anos 80 e ainda possui uma 

obra razoavelmente pequena (sete filmes de longa-metragem lançados e um com estréia 

prevista para 20041), especialmente se for comparada à de outros autores estabelecidos, 

não é de se admirar que ainda sejam poucas as obras acadêmicas que se debrucem 

detalhadamente sobre seu cinema. Mesmo assim, já se pode apontar algumas fontes 

literárias consideravelmente importantes que propõem este exercício, o que demonstra 

sobretudo a viabilidade da realização de um estudo acadêmico de tal obra.  

 

Não se pretende realizar aqui uma revisão das obras existentes sobre o assunto, até 

porque muitas delas, por serem de origem asiática, encontram-se indisponíveis no 

ocidente. O mais importante é estabelecer, dentre os estudos encontrados, um caminho 

possível de análise do cinema de Wong Kar-wai para, além disso, encontrar o espaço 

necessário nesse debate para a contribuição analítica que aqui se apresenta. Um dos 

livros mais relevantes a tratar do cinema de Kar-wai leva seu nome2, e traz uma 

compilação de três artigos de autores de diferentes origens, além de uma detalhada 

entrevista com o cineasta.  

                     
1 Este filme, que se chama 2046, foi finalizado em maio de 2004, e teve sua premiére mundial no Festival 
de Cinema de Cannes deste ano. A produção não foi contemplada neste trabalho por ainda não ter sido 
lançada no mercado internacional quando da elaboração da pesquisa.  
2 LALANNE, Jean-Marc et al. Wong Kar-wai. Paris: Dis Voir, 1997. 
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Um desses artigos é assinado por Ackbar Abbas (1997, p. 39), que propõe duas formas 

segundo as quais seria possível analisar a obra de Wong Kar-wai. Na primeira delas, 

“cada novo filme equivale a um novo começo, uma recusa de se repetir o que foi feito 

anteriormente”. Assim, seu primeiro longa-metragem, As Tears Go By (1988), poderia 

ser descrito como um filme de gângster; o seguinte, Days of Being Wild (1991), um 

drama ambientado nos anos 60; seguido por uma aventura de artes marciais, Ashes of 

Time (1994); uma comédia romântica urbana, Chungking Express (1994); um film noir 

sobre um assassino profissional, Anjos Caídos (Fallen Angels,1995), uma versão gay 

para um road movie com Felizes Juntos (Happy Together, 1997) e, finalmente, um 

melodrama sobre infidelidade com Amor à Flor da Pele (In The Mood for Love, 2000).   

 

Para o autor, cada filme se baseia numa estratégia que envolve constante mudança e 

inovação. De fato, cada um destes filmes parece possuir um gênero de partida diferente 

dos demais, ainda que a existência de um gênero não implique necessariamente na 

criação de um cinema calcado em convenções formais. Pelo contrário, para o autor o 

cinema de Wong Kar-wai segue uma estratégia de constante rompimento das regras e 

convenções pré-estabelecidas pelos gêneros, na tentativa de criar filmes cada vez mais 

inovadores. Sobre os limites de uma tal estratégia, poder-se-ia naturalmente perguntar: 

quanto tempo uma inovação como esta poderia ser perseguida antes de se esgotar? 

Partindo de um evidente exagero que procura caracterizar o cinema de Kar-wai como 

algo totalmente novo e revolucionário, esta perspectiva não se mostra produtiva. 

 

Chega-se, assim, à segunda proposta de análise estabelecida pelo autor, que vai num 

caminho praticamente oposto ao que sugere esta noção de constante inovação e 

mudança. Trata-se der ver cada um dos seus sete filmes como uma “tentativa de 

descrever uma ordem espacial e afetiva de coisas que recusam obstinadamente qualquer 

definição e resolução” (ABBAS, 1997, p. 39). Com isso, Abbas pretende dizer que cada 

filme de Kar-wai, apesar de partir de um gênero cinematográfico diferenciado, 

apresenta elementos comuns que, em conjunto, oferecem uma certa unidade. Esta ordem 

“espacial e afetiva” de coisas que o autor descreve se relaciona a uma forma específica 
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de distribuir elementos, de construir personagens e histórias, enfim, de utilizar os 

materiais cinematográficos na construção de um universo expressivo.  

 

Ainda de acordo com Abbas, “o princípio estrutural do conjunto não está na mudança e 

no desenvolvimento, mas na repetição e na lembrança” (1997, p. 39). Com essas 

palavras, chega-se um possível meio de acesso ao cinema de Kar-wai que permite 

formular as bases de um estudo efetivamente aprofundado de sua obra enquanto um 

conjunto coeso. Adotando essa perspectiva como ponto de partida, procurou-se então 

desenvolver a premissa apontada por Abbas, elaborando para isso uma hipótese 

fundamental a respeito de tal obra, segundo a qual os elementos dispostos nos sete 

filmes de Kar-wai apresentam uma certa constância. Dentro deste conjunto, mesmo as 

mudanças que diferenciam um filme do outro estariam inseridas em uma unidade maior, 

que pode-se chamar de universo ou mesmo mundo possível, conforme a definição de 

Umberto Eco em Seis passeios pelos bosques da ficção (1994, p.89). 

 

Segundo Eco, o mundo possível nada mais é do que o mundo ficcional ou narrativo, o 

universo de regras estabelecidas na ficção a partir das quais os elementos presentes na 

obra adquirem uma unidade e funcionam em conjunto. Um mundo possível parte do 

mundo real, do mundo de nossa existência, mas pode conter elementos que somente 

digam respeito ao mundo narrado. O mundo ficcional é criado a partir da interseção 

entre o mundo real e o mundo ficcional, em medidas que variam a depender do caráter 

fantástico ou realista da obra.  

 
“Não existe nenhuma regra relativa ao número de elementos ficcionais aceitáveis 

numa obra. [...] No entanto, devemos entender que tudo aquilo que o texto não 

diferencia explicitamente do que existe no mundo real corresponde às leis e 

condições do mundo real” (ECO, 1994, p. 89). 

 

Os mundos ficcionais são, portanto, pequenos mundos finitos, fechados em si, dotados 

de regras próprias e bem delimitadas. Uma história ficcional deve apresentar uma certa 

coerência relativa com o mundo dito real, na medida em que este é seu pano de fundo, 

mas sobretudo com seu próprio mundo possível.  
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Essa coerência interna é o que se pretende atribuir ao conjunto dos filmes de Wong Kar-

wai quando se diz que ele constitui uma obra. Com isso, pretende-se afirmar que, ao 

longo de sete filmes, o realizador oferece um modo particular de conduzir histórias, de 

compor situações e personagens, de manipular a economia narrativa e o uso dos 

recursos técnicos de forma que seus filmes sustentem uma identidade e ofereçam, em 

seu conjunto, um universo, onde singularidade, pluralidade e diversidade convivem com 

um agrupamento de permanências, constâncias e semelhanças que dão a este conjunto 

uma identidade coerente e congruente. 

 

Tal identidade está relacionada, em linhas gerais, ao estabelecimento ou criação de uma 

atmosfera particular, onde a economia narrativa se estabelece principalmente a partir da 

experiência particular dos personagens – experiência ligada ao tema da vida nos grandes 

centros urbanos, da solidão e da procura amorosa, da busca por um passado perdido ou 

por um recomeço de vida. Não há, portanto, uma condução narrativa forte ou mesmo 

uma história principal que organiza toda a narrativa, mas uma série de pequenos 

discursos que se cruzam, sobrepõem e encontram de maneira aparentemente aleatória. 

Esta estratégia relaciona-se, por sua vez, a uma manipulação do tempo como elemento 

narrativo, através sobretudo da distorção da ordem dita real dos fatos narrados e da 

inserção de recursos digressivos, tais como antecipações, flashforwards e flashbacks 

que tornam a narrativa imprevisível.  

 

Ao mesmo tempo, essa temporalidade específica dos filmes de Kar-wai se expressa 

através de uma preocupação notável com a repetição, seja na reiteração de temas, 

nomes, personagens ou situações dramáticas, mas também de temas musicais e das 

próprias imagens, manipuladas através de uma edição que adquire função expressiva. 

Essa estratégia leva a crer, portanto, que há na obra de Kar-wai uma forte correlação 

entre os elementos ditos estéticos – tais como fotografia, iluminação, enquadramentos, 

angulações, cores, cenários, figurinos – e os elementos propriamente narrativos, como a 

construção dos personagens e o desenvolvimento das peripécias e situações dramáticas. 

Ao passo em que funcionam de forma praticamente autônoma, exercendo uma 

importante função sensorial nos filmes, os elementos estéticos também colaboram com 
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a narrativa, seja na construção de cenários específicos, de atmosferas, na expressão de 

estados de ânimo, da passagem do tempo etc. 

 

Estas são apenas algumas das hipóteses gerais que se pode formular a respeito da obra 

de Wong Kar-wai. O objetivo deste trabalho é justamente demonstrar como se configura 

esta obra, como funciona este mundo possível particular, partindo para isso da análise 

dos filmes que o compõem, ou seja, indo diretamente ao encontro dos materiais 

fílmicos, verificando as estratégias de produção poética em ação, analisando seu 

funcionamento interno e descrevendo de que forma se dá esta produção única de 

sentidos. Ao passo em que se verifica a construção de sentido e coerência em cada um 

dos filmes, procurar-se-á estabelecer quais são as relações entre as estruturas das obras e 

o que chamaremos de estilo em Kar-wai, isto é, a forma particular com que todas as 

histórias são construídas, conduzidas e elaboradas. Todas as categorias e métodos 

analíticos que forem utilizados aqui, portanto, servem a este objetivo e a nenhum outro.   

 

Pressupostos teóricos 

 

De posse dos pressupostos acima apresentados, torna-se possível afirmar que a 

formação de um universo narrativo específico, a identificação de estilos e marcas de um 

programa criador configura-se num esforço particularmente importante para a 

perspectiva de análise textual de filmes que aqui se apresenta. A perspectiva empregada 

neste trabalho é aquela que dá conta de uma análise interna das obras, na forma de uma 

metodologia que foi desenvolvida e aplicada no grupo de pesquisa Laboratório de 

Análise Fílmica, coordenado pelo professor Wilson Gomes.  

 

Integrante deste grupo desde 2000, quando fui bolsista de iniciação científica pelo 

PIBIC, pude desenvolver durante o mestrado o trabalho de pesquisa e aplicação 

metodológica que aqui se apresenta. Esta metodologia não representa uma teoria rígida 

da interpretação do filme ou mesmo uma resposta à pergunta sobre como analisar 

filmes, mas sim uma perspectiva analítica, que acredita-se ser capaz de orientar o olhar 

e o discurso do analista sobre a obra cinematográfica, apoiada, por sua vez, em uma 

teoria geral sobre o funcionamento do filme. 
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Essa perspectiva analítica vê a obra como um texto, como um conjunto de efeitos 

programados que alcançam a sua destinação no ato da recepção. Nesse sentido, a obra 

de arte é um conjunto de instruções que buscam configurar sua própria interpretação, ou 

seja, na situação em que essas instruções são atualizadas. Os efeitos são executados pelo 

apreciador, mas não são do apreciador e sim da obra. Efeitos como informação, 

sensação e afetos não são produzidos única e exclusivamente segundo a individualidade 

de quem aprecia, mas antecipados na própria obra. É por isso que a análise não se 

confunde com o desfrute pessoal da obra, mas com um trabalho disciplinado de 

apreciação, identificação e categorização do modo como as obras tramam seus efeitos.   

 

Sob o ponto de vista da perspectiva textual, portanto, considera-se que tanto a instância 

da realização quanto a da produção sejam secundárias diante do que interessa 

centralmente à análise: a obra, entendida como uma peça única que se realiza enquanto 

é experimentada por um espectador. Não se trata, com isso, de ignorar a importância do 

trabalho de Kar-wai enquanto artista, especialmente se considerarmos sua autonomia no 

seio de uma produção cinematográfica marcada por pressões comerciais e forte controle 

do governo, além de outras forças constritivas. É importante para o próprio processo 

analítico considerar, por exemplo, que Kar-wai se destaca no mercado pela imposição 

de um trabalho sólido, fruto de atividade criativa, e que não se submete às condições e 

limitações de ordem econômicas ou políticas da produção cinematográfica, e que por 

isso mesmo é chamado – inclusive neste trabalho – de autor. 

 

No entanto, para o método analítico que aqui se delineia, o autor que passa a interessar é 

menos o homem por trás de uma mente criadora e mais o autor-no-texto, ou seja, o 

resultado de um processo artístico que só se completa na tessitura da obra, ou ainda, na 

apreciação. Essa perspectiva não pretende diminuir a importância do autor da obra no 

processo artístico, mas apenas deixar claro que ele não está sozinho neste percurso. 

Segundo a teoria da formatividade elaborada por Luigi Pareyson (1989, p.139), “a única 

norma do artista” no processo de elaboração “é a própria obra que ele está fazendo”, 

uma vez que “a obra é lei daquela mesma atividade de que é produto”. 
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Isso implica dizer que a dialética entre forma formante e forma formada, ou seja, entre a 

obra em seu processo de criação e o produto já finalizado e oferecido ao fruidor, é o que 

caracteriza todo o processo de produção do artista, considerado aqui justamente pela 

“contemporaneidade de invenção e execução, pela co-presença de incerteza e 

orientação”. Este processo é guiado “pela teleologia interna do êxito, que significa a 

capacidade da obra em se auto-regulamentar a partir daquilo que ela deseja ser” 

(PAREYSON, 1989, p.139). Segundo Pareyson, a obra de arte possui a curiosa 

capacidade de ser ao mesmo tempo lei e resultado da sua formação. 

 

Essa teleologia interna do êxito é o que vai estabelecer, de certa forma, os parâmetros de 

apreciação da obra. A perspectiva de todo autor é a de programar a apreciação da sua 

obra, tendo em vista que os modos e potencialidades estabelecidas só serão atualizadas 

no momento da interpretação. Uma obra de arte é como um mecanismo preguiçoso, 

explica Eco (1986, p.36), uma vez que ela “quer deixar ao leitor a iniciativa 

interpretativa”. Projetada deste modo, a obra de arte só se realiza na relação que 

estabelece com seu fruidor. A interação entre a obra de arte e o sujeito que a aprecia é a 

ocasião em que o conjunto de efeitos programados se atualiza. As estratégias, 

composições e programações ganham vida ao entrar em contato com um receptor, 

alguém que transforme as potencialidades contidas na obra em realização.   

 

Porém, se por um lado o criador manipula e estabelece os modos como determinados 

efeitos serão atualizados na apreciação, por outro lado ele não é capaz de controlar a 

apreciação que outros terão de sua obra. Uma vez pronta e acabada, a obra não depende 

mais da vontade de seu criador. Não há nada, além das estratégias programadas na 

própria obra, que ele possa fazer para mudar os destinos de sua interpretação. Pode-se 

ainda argumentar que o autor está colocado na própria obra, mas aí já não se está 

falando do autor empírico, e sim de uma estratégia textual que representa o autor 

intrínseco ao texto, o que Eco (1986, p.39) chama apropriadamente de autor-modelo3. O 

autor-modelo não deixa de representar uma relação com o mundo empírico, mas sua 

                     
3 Em alguns casos, a figura do narrador de uma história – sobretudo naquelas narradas em primeira pessoa 
– tende a confundir-se com a do autor-modelo, mas nem sempre esta correspondência é verdadeira. 
Difícil de ser identificado, pois há casos em que se observa autor, narrador e autor-empírico no mesmo 
nível, o autor-modelo é, na realidade, a entidade que dá unidade ao texto. 
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configuração independe das circunstâncias de enunciação, uma vez que ele se apresenta 

como um conjunto de instruções e estratégias presentes na obra. 

 

Diante da obra finalizada, ao autor empírico só resta esperar que a apreciação seja 

realizada conforme foi programada. No entanto, isso não significa dizer que a obra está 

submetida ao livre arbítrio do apreciador. A obra é um conjunto de instruções que 

guiam sua própria interpretação, um conjunto de dispositivos destinado a produzir 

determinados efeitos. Quanto mais precisas forem essas instruções, mais controlada e 

precisa será a apreciação. Ao organizar as estratégias textuais da obra, o autor deve 

prever os movimentos interpretativos do receptor. Desta forma, o autor deve não 

somente referir-se ao conjunto de competências que confiram conteúdo às expressões e 

estratégias que usa, mas pressupor que estas competências sejam compartilhadas pelo 

leitor, de maneira que este possa compreender a obra exatamente da maneira como foi 

criada. Para tal, o autor “preverá um leitor-modelo capaz de cooperar para a atualização 

textual como ele pensava, e de movimentar-se cooperativamente conforme ele se 

movimentou gerativamente” (ECO, 1986, p.39).  

 

Como princípio fundamental da interpretação, o leitor constitui parte do quadro gerativo 

do próprio texto. “Gerar um texto significa executar uma estratégia de que fazem parte 

as previsões dos movimentos de outros – aliás, como em qualquer estratégia”. (ECO, 

1986, p.39). Não se pode garantir que o leitor empírico vá comportar-se como leitor-

modelo, mas o autor pode ao menos cercar-se de garantias ou estratégias capazes de 

guiar a interpretação do leitor empírico. “Prever o leitor-modelo não significa somente 

‘esperar’ que ele exista, mas significa também mover o texto de modo a construí-lo”. 

(ECO, 1986, p.40). A noção de interpretação envolve então uma dialética entre a 

estratégia do autor e a ‘leitura’ do leitor-modelo.  

 

Desse movimento cooperativo que constitui a interpretação, conclui-se que o sentido da 

obra, na realidade, não pertence exclusivamente nem ao seu intérprete nem ao seu autor. 

O apreciador a executa, mas somente conforme as instruções contidas no texto. O autor 

programa os efeitos, mas não é capaz de garantir sua execução. O autor não pode ao 

mesmo tempo criar a reger todas as apreciações da mesma obra. O apreciador, por sua 
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vez, não pode fazer o uso que bem entender da obra que lhe é apresentada. A obra é dela 

mesma, e portanto é a ela que se deve recorrer no momento da análise. Conhecer seus 

mecanismos internos, verificar seu funcionamento, observar suas estratégias em ação, 

com o máximo de rigor científico possível, é uma forma viável de se compreender uma 

obra de arte. 

 

A perspectiva que aqui se apresenta não trata, portanto, somente da aplicação de um  

determinado método à apreciação de filmes, mas procura ressaltar a importância do 

rigor metodológico na avaliação das obras, sobretudo no que diz respeito à supressão de 

um juízo de valor ancorado apenas em disposições privadas, questões de gosto, atenção 

e percepção pessoal, todas características de uma interpretação irregular e sem método. 

A atividade de interpretação é um movimento que exige, antes de mais nada, disciplina 

e rigor, demanda incansáveis idas e vindas ao objeto com o intuito de extrair o que dele 

é mais característico.  

 
“Um olhar displicente, desatento e distraído (...), que se detém em um primeiro juízo 

sem preocupar-se em verificá-lo (...), um olhar cheio de prevenção que só consegue 

ver através do próprio preconceito, e sufoca todo o esforço de fidelidade em  uma 

pretensão de infalibilidade, tanto mais desonesta quanto mais aparentemente 

justificada por uma natural perspicácia (...), jamais conseguirá fazer-se vidente e 

contemplante porque se torna incapaz desse interesse e respeito que, só eles, são 

capazes de possibilitar a atenção e o diálogo elementos indispensáveis para se 

interpretar as coisas”. (PAREYSON, 1993, p.202/203) 

 

O desenvolvimento das bases metodológicas que foram aqui brevemente delineadas é 

assunto de que trata a primeira parte deste trabalho, composta por uma justificativa do 

método e o desenvolvimento do que será chamado aqui de Poética do Filme. A segunda 

parte traz uma apresentação mais detalhada do corpus de análise, chamando em questão 

alguns elementos contextuais do trabalho do realizador considerados importamtes para a 

análise dos filmes. Esta parte é composta, ainda, por um capítulo sobre as características 

gerais fundamentais da obra de Kar-wai, onde serão desenvolvidas e comprovadas, com 

base no método apresentado, as hipóteses levantadas na introdução a respeito dessa 

obra. A terceira parte da dissertação traz as análises dos filmes propriamente ditos, 

apresentando suas estruturas internas, materiais e estratégias de produção de encanto em 
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funcionamento. Por fim, espera-se apresentar um estudo completo, detalhado e 

metodologicamente orientado sobre o que se defende aqui como a obra de Wong Kar-

wai. 
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1 - DA INTERPRETAÇÃO DE FILMES 

 

No âmbito das obras de arte e suas relações com o apreciador, fala-se livremente de 

fruição, interpretação, execução e análise. Certamente, cada um destes termos possui 

uma aplicação e um significado distinto, embora muitas vezes eles sejam usados como 

equivalentes. A razão para que se tenha tantos movimentos e posturas diferentes 

associadas ao ato de apreciar uma obra de arte reside no fato de os materiais artísticos 

possuírem uma natureza diversa dos demais objetos da realidade. Segundo Luigi 

Pareyson, as chamadas ‘obras do espírito’ são obras que a consciência humana faz para 

seu próprio uso. O que distingue então a arte dos outros objetos do mundo é o fato de 

que, nela, a atividade tem uma função puramente formativa. “Na arte, a pessoa forma 

simplesmente por formar, e pensa e age para formar e poder formar” (PAREYSON 

apud ECO, 1995, p.16). 

 

Uma das características dessa chamada formatividade do processo artístico é justamente 

o fato de que ela não demanda uma simples percepção por parte de quem a recebe, mas 

algo mais. Diante destes materiais se espera uma reação da subjetividade humana que 

pode, a princípio, ser chamada de compreensão ou interpretação. Sem uma intervenção 

do sujeito, estes objetos não produzem qualquer sentido, pois eles foram criados 

justamente para serem admirados, compreendidos, interpretados – eles supõem a 

existência de uma consciência tanto na sua origem quanto na sua apreensão.  

 

“Como a interpretação é um fato da consciência, a fixação exterior de materiais 

correspondentes aos processos e conteúdos da consciência resta na dependência de 

que um sujeito humano qualquer venha a desentranhar desses materiais os sentidos e 

a significação ali fixados por outro sujeito” (GOMES, 2003). 

 

Essa capacidade expressiva das formas artísticas, que lhe garante expressar estados de 

ânimo e significados sensíveis, está portanto diretamente relacionada à consciência. A 

expressividade, sabe-se, não é uma qualidade material das coisas, mas o resultado de 

uma interação entre os objetos e uma consciência humana na qual ela se realiza. Caso 
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contrário, não haveria qualquer diferença entre os materiais artísticos e os demais 

objetos que se oferecem à percepção humana. Eles seriam materiais potencialmente 

significativos, mas ainda assim materiais. É bem verdade que se pode compreender e 

interpretar, ainda que forçosamente, qualquer tipo de material disponível no mundo, 

mas apenas um grupo de materiais supõe a presença de uma consciência que atualize 

seus significados em seu próprio processo de elaboração. Significar é sempre significar 

para um intérprete, pois o próprio processo expressivo supõe uma constante negociação 

entre os objetos e a consciência humana.  

 

Com isso, chega-se à conclusão de que as obras artísticas consistem justamente naquele 

grupo de atividades humanas cuja existência depende de uma cooperação entre produtor 

e receptor. Falar em produção artística só adquire sentido se se tiver em mente um 

receptor, alguém para quem essa arte é feita; em outras palavras, a obra de arte só se 

consuma no ato da compreensão. “Na economia do espírito, o produto só existe para um 

consumidor, para um fruidor” (GOMES, 1996, p.102). Como material expressivo, a 

obra de arte produz sentido em uma determinada subjetividade, mas esses sentidos só se 

realizam diante de uma outra subjetividade capaz de despertar esse sentido. 

 

A obra existe apenas ao efetivar-se num espírito que o recebe. Efetivar uma obra, 

“captar a natureza íntima do objeto” implica necessariamente numa postura ativa por 

parte do receptor. Seu trabalho nunca é passivo, uma vez que é preciso executar a obra 

de arte para ter acesso à mesma.  

 

“O fruidor jamais é solicitado na experiência estética a abandonar-se ao efeito da 

obra sofrendo-o passivamente. Ao contrário, o tipo de recepção necessário para a 

experiência estética é o modo ativo e operativo da execução. Executar é fazer 

acontecer o efeito próprio da obra, é restituí-lo à vida. Nesse sentido, a produção 

nada mais é do que a primeira execução, aquela que se tornará de algum modo 

normativa para todas as outras, sem eliminá-las em sua singularidade” (GOMES, 

1996, p.104).  

 

O ato da execução artística é visível nas artes em que se apresenta com maior evidência: 

a execução de uma partitura musical e a encenação de uma peça de teatro são bons 
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exemplos. No entanto, todas as artes, mesmo aquelas em que não há espécie alguma de 

mediação entre o artista e o receptor, exigem uma execução. A existência desse 

mediador não exclui nem diminui o trabalho do receptor, pois mesmo nesses casos o 

espectador é chamado a executar a obra por conta própria. “Não se tem acesso à obra de 

arte a não ser através da execução que dela se dá, quer este trabalho seja dividido entre 

um mediador e o ouvinte ou espectador, quer se encontre tudo reunido no leitor que tem 

direto acesso à obra” (PAREYSON, 1993, p.212). 

 

Executar uma obra, em boa medida, significa executar os efeitos dessa obra num 

receptor que a aprecia. A interação entre a obra de arte e o sujeito receptor é a ocasião 

em que um conjunto de efeitos se realiza no apreciador. Uma obra de arte é um conjunto 

de instruções dispostas pelo autor e atualizadas pelo apreciador. Um filme não visto é 

um não-filme, da mesma forma que uma partitura não é música. Isso quer dizer que, 

antes da execução, a obra não existe exatamente como obra, mas sim como um conjunto 

de potencialidades que alcançam a sua destinação, a sua realização, somente no ato da 

apreciação. Essas potencialidades são dispostas e organizadas pelo produtor de modo a 

orientar a apreciação, a programar o modo como os efeitos serão executados na 

apreciação. Como define Wilson Gomes (1996, p.102), “o produtor só produz arte 

quando ele funciona como o primeiro fruidor e/ou quando é capaz de antecipar a 

cooperação do consumidor, isto é, quando é capaz de prever os efeitos sobre ele”. 

 

A ação do apreciador é, portanto, a circunstância fundamental da execução dos sentidos 

da obra. Voltando ao exemplo da partitura musical, pode-se dizer que, tal como um 

músico segue uma partitura, o apreciador segue as instruções contidas na obra de arte 

para executar os efeitos que ali estão programados. Pois, assim como a partitura orienta 

a execução da música, a obra lança os parâmetros de sua própria execução. A obra 

depende do investimento pessoal do apreciador para executar seus efeitos mas, como já 

foi visto anteriormente, tanto o receptor quanto o produtor estão subordinados à 

independência e à autonomia da obra. A obra “não se concede a qualquer um, nem 

sempre se entrega plenamente e freqüentemente requer longas cortes e sucessivas 

investidas que não dão em nada. (...) A obra é a delícia e o tormento do apreciador” 

(GOMES, 2003).  
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Essas investidas de que fala Gomes tratam, na realidade, do esforço interpretativo 

posterior ao ato da apreciação, posterior, portanto, à simples contemplação das obras de 

arte e execução dos seus efeitos. O termo interpretação é utilizado normalmente de 

forma polissêmica, para caracterizar tanto o esforço analítico quanto a simples 

contemplação das obras. A contemplação é o ato primário de aproximação das obras, é 

o momento em que todos os efeitos são executados no receptor, momento único em que 

é possível contemplar o objeto artístico como forma, fruindo-o. “É para este momento 

que a obra foi criada e nesse encontro ela passa da potência ao ato, da virtualidade à 

realidade” (GOMES, 2003). 

 

No entanto, contemplação e execução não são os únicos movimentos decorrentes do 

contato com a obra de arte. Há também uma aproximação analítica, cujo objetivo está 

no aumento do conhecimento e da reflexão a respeito do material artístico, para além da 

apreciação das obras. Diante de uma música ou de um filme, tanto se pode usufruir 

esteticamente do material apresentado quanto se pode analisar suas estruturas, examinar 

suas características criativas ou julgar sua qualidade. Pode-se dizer que, diante de obras 

de arte, o esforço interpretativo é desnecessário, ou que a obra artística rejeita 

abordagens que não sejam de ordem artística. Mas, segundo Pareyson (1993, p.230), “a 

forma como tal é interpretável e deve ser interpretada; seu caráter intrínseco é o de pedir 

interpretação e ao mesmo tempo estimulá-la; ela foge à compreensão de quem não 

busca intencionalmente penetrá-la”. A atividade de interpretação é, portanto, um 

movimento que exige disciplina metódica.  

 

Neste processo disciplinado, “freqüentemente o prazer da apreciação se converte no 

desprazer da disciplina analítica, que impõe atenção e repetição obrigatórias e 

constantes, idas e vindas entre a obra e outras bases positivas de análise, tentativas 

de sistematização, decomposições e recomposições” (GOMES, 2003).  

 

Isso não obstante, não se pode esquecer o fato de que a base de toda interpretação reside 

na apreciação das obras. De fato, uma das principais diferenças entre a análise científica 

de um material qualquer e a análise fílmica está no fato de que, no primeiro caso, o 
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pesquisador tem à sua disposição o material, que pode ser decomposto em seus 

elementos; no segundo caso, o ponto de partida do pesquisador é a sua própria 

apreciação da obra. Ora, neste caso, como é possível dotar de rigor metodológico uma 

atividade que é reconhecidamente íntima e subjetiva?  

 

Quando se fala em interpretação, a relação com a posse é quase imediata: a minha 

interpretação, a sua, a de qualquer outra pessoa. Sem dúvida, a interpretação é sempre o 

movimento de um sujeito, atividade pessoal, agir que penetra subjetivamente em uma 

conquista própria, original, nova. Não se pode esquecer, porém, que a interpretação é 

sempre de algo, ao mesmo tempo em que é de alguém. Dessa forma, tanto o objeto da 

interpretação quanto a pessoa que o interpreta são existências singularíssimas, 

irrepetíveis e inconfundíveis.  

 

No entanto, o fato de a interpretação ser pessoal não implica numa arbitrariedade de 

interpretações, isto é, não significa que todas as interpretações, pelo simples fato de 

serem pessoais, são válidas ou até mesmo corretas. O intérprete não deve fazer o que 

quiser da obra, não pode usá-la para expressar um sentimento que, na realidade, não é 

da obra mas sim dele mesmo. Umberto Eco diferencia uso de interpretação em Lector in 

Fabula e Os Limites da Interpretação. Segundo ele, o uso amplia o universo de sentido 

do texto extraindo dele informações de ordem contextual ou biográfica, ou seja, que não 

estão neles contidas. A interpretação, ao contrário, segue apenas a coerência do texto, 

sua unidade e continuidade internas – o que o autor chama de intentio operis (ECO, 

1995, p.14).  

 

O esforço interpretativo supõe, portanto, um respeito à alteridade da obra, às suas 

características e modos de operação próprios. Não se trata, com isso, de negar a 

subjetividade do analista no processo interpretativo, mas simplesmente de dizer que, ao 

analista, cabe apreender não somente aquilo que a obra fez com ele, mas o que faria 

com qualquer outro apreciador. Comportando-se como leitor-modelo, ou seja, jogando o 

jogo proposto pela obra e seguindo as suas instruções, o analista estará mais perto de 

atingir uma apreciação média, ou seja, de encontrar uma conformidade da obra com ela 

mesma. Este objetivo, por diversas razões, pode se mostrar impossível, mas isso não 
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significa que não possa se constituir num ideal metodológico a ser seguido em qualquer 

aproximação metodicamente orientada do material expressivo. 

 

Pode-se dizer, portanto, que a interpretação visa a compreensão somente através de um 

processo que corre sempre o risco da incompreensão. Se é fato que a obra de arte só se 

apresenta como tal diante de um esforço interpretativo, é também fato que existem 

pessoas que interpretam melhor um determinado tipo de obra do que outras; há pessoas 

que buscam inspiração em outras interpretações consideradas mais aprofundadas e mais 

coerentes; há pessoas cujos interesses, preconceitos ou dificuldades de compreensão 

impossibilitam a interpretação de determinadas obras. A obra de arte encontra-se aberta 

para todos que demonstrem interesse interpretativo, mas nem todos são capazes de 

produzir interpretações adequadas sobre esta ou aquela forma artística. A interpretação é 

um movimento de busca incessante, que exige sempre correção, aprofundamento e 

ampliação, na tentativa de estabelecer uma relação sempre mais abrangente e reveladora 

com a obra.  

 

“Infinito, portanto, é o processo de interpretação, porque, enquanto houver 

conhecimento, não pode haver interpretação definitiva ou que não esteja sujeita a um 

movimento inesgotável de revisão que visa a uma sempre maior adequação” 

(PAREYSON, 1993, p.181).  

 

Fidelidade à obra (tentativa de expressar a obra da maneira que ela mesma pede para ser 

expressa) e liberdade (a singularidade do modo como se tenta atingir esse objetivo) são, 

portanto, pressupostos necessários à interpretação. 

 

Retorna-se, assim, à prescrição fenomenológica de que se deve ir às coisas mesmas, ou 

seja, às obras, para compreender como elas executam seus efeitos, armam suas 

estratégias e programas de produção de efeitos. Segundo essa perspectiva, a obra se 

apresenta como um conjunto de estratégias para disparar seus efeitos programados na 

execução do apreciador. Uma aplicação metodológica de interpretação compreende, 

portanto, que tais estratégias podem ser identificadas, isoladas e devidamente 

tematizadas. A análise estaria, então, voltada para a caracterização e tematização dos 
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dispositivos que na obra solicitam esta ou aquela reação, esse ou aquele efeito no ânimo 

do espectador. Não para desarmar suas estratégias e evidenciar seus programas, mas 

para compreender como funciona a obra na operação daquilo para que ela foi criada, ou 

seja, na execução de seus efeitos. 
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1.1 - A Poética como metodologia de análise fílmica 

Neste momento convém ressaltar que muitos dos parâmetros metodológicos descritos 

até então encontram sua origem no pequeno tratado do filósofo grego Aristóteles sobre 

ficção e representação conhecido como Poética. É justamente por se apoiar em algumas 

grandes intuições ou descobertas presentes no tratado aristotélico que a metodologia que 

aqui se pretende sistematizar será chamada de Poética. 

 

Normalmente relacionado a compilações de regras e preceitos relativos à composição de 

um gênero artístico específico – a poesia lírica –, o termo ‘poética’ cristalizou-se desde 

sua origem como uma disciplina relacionada sobretudo à técnica4. O pressuposto 

dominante dessa tradição admite que a construção poética está incluída no conjunto de 

atividades chamadas técnicas, incluindo-se aí tanto a produção de artefatos quanto o que 

hoje se conhece como obras de arte.  

 

“Admitindo-se que todos os saberes e competências, com que se caracteriza a 

destreza que é a técnica, devem ser válidos para a produção de quaisquer das obras 

singulares de um mesmo gênero, decorre daí que a posse de tais saberes, 

competências e destrezas devem e podem ser ensinados” (GOMES, 1996, p.99).  

 

Desta forma, o conhecimento das práticas e restrições componentes de cada gênero 

artístico parecia ser fundamental tanto para a produção quanto para a avaliação das 

obras de arte. Essa definição, inicialmente flexível e empírica, endureceu-se no sentido 

de formar uma espécie de legalidade capaz de estabelecer todas as regras que deveriam 

ser seguidas no momento da produção artística.  

 

“Racionalizou-se e o rigor da regra formou-se. Ela foi expressa em fórmulas 

precisas; a crítica se armou; e seguiu-se essa conseqüência paradoxal, de que uma 

disciplina das artes, que opunha aos impulsos do artista dificuldades racionais, 

conheceu uma grande e durável reputação por causa da extrema facilidade que ela 

                     
4 Habilidade em produzir uma coisa qualquer.  
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fornecia para o julgamento e a classificação das obras, através da simples referência 

a um código ou cânon bem definido” (VALERY, 1991, p.180) . 

 

No início do século XX, Paul Valery propõe uma nova abordagem para a poética, 

voltada para uma definição mais clássica e informal do termo: a poética vista como 

fazer, poiein, como um agir do qual resulta uma obra. Em outras palavras, Valery 

localiza a questão fundamental da arte justamente no fazer artístico, nas relações entre a 

produção da obra de arte e seu receptor. É principalmente a partir dessa abordagem que 

a metodologia aqui adotada faz uma releitura da Poética de Aristóteles, retirando dela 

instruções valiosas para a interpretação de obras artísticas. A Poética é uma obra que 

trata “(...)da composição que se deve dar aos mitos, se quisermos que o poema resulte 

perfeito e, ainda, de quantos e quais os elementos de cada espécie e, semelhantemente, 

de tudo quanto pertence a esta indagação” (ARISTÓTELES, 1996, p.68). Aristóteles 

define a tragédia, seus propósitos, elementos constituintes e processos de construção, 

delimitando, assim, os contornos deste gênero de representação.  

 

Convém ressaltar que “a theoría do poético não pode ser compreendida como um 

esforço raso e rígido de prescrição e legislação sobre a poesia, do qual decorreria 

uma tábua de ordenações, um catálogo de leis que, obedecidas com fidelidade, 

haveriam de permitir o reconhecimento e/ou a produção de boa poesia” (GOMES, 

1996, p.107).  

 

Ao contrário, a Poética deve ser entendida como uma disciplina que estuda as diferentes 

relações entre os gêneros de representação e o espectador, partindo do pressuposto de 

que uma obra é um complexo de estratégias arrumadas e distribuídas para a produção de 

efeitos sobre o seu receptor. A proposta que aqui se apresenta como Poética consiste, 

portanto, num horizonte metodológico de investigação das estratégias de produção de 

encanto nas diferentes obras narrativas. Desta forma torna-se possível aplicar noções da 

Poética, inicialmente desenvolvidas no sentido de estudar os gêneros de poesia, na 

investigação das estratégias particulares de um filme narrativo e de ficção, partindo da 

hipótese de que este possui um programa de produção de efeitos identificável (e 

portanto analisável).  
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Da leitura da Poética, dois princípios que fundamentam os estudos sobre os processos 

de construção de efeito ficam evidentes: 1) a poesia (representação) é “imitação” e 2) 

dela “não há que extrair toda espécie de prazeres5, mas tão-só o que lhe é próprio”. Para 

alcançar este prazer próprio, “é (...) necessário que sejam seis as partes da tragédia que 

constituem sua qualidade designadamente: mito, caráter, elocução, pensamento, 

espetáculo e melopéia”. Ao mito corresponde a representação das ações; caráter seria o 

que se chama hoje em dia de caracterização dos personagens (“o que nos faz dizer das 

personagens”), sendo que o pensamento corresponde ao conjunto das falas destes 

personagens. Elocução, por sua vez, diz respeito à composição métrica do poema; 

espetáculo corresponde à encenação (o espetáculo cênico); e melopéia nada mais é do 

que o efeito particular provocado pela representação.   

 

Destas partes, Aristóteles defende que o mito, ou seja, a concatenação dos fatos, deveria 

receber maior atenção do poeta. “O elemento mais importante é a trama dos fatos, pois a 

tragédia não é imitação de homens, mas de ações e de vida(...). Sem ação não poderia 

haver tragédia, mas poderia havê-la sem caracteres”. Para Aristóteles, o mito é tão 

importante que chega a sobrepor os modos de representação dramática – a encenação da 

tragédia é importante para a fruição completa da obra, mas esta deve ser capaz de 

emocionar o espectador mesmo quando ele não é capaz de presenciar o espetáculo 

cênico. “Mesmo sem gesticulação, a tragédia produz o efeito próprio, tal como a 

epopéia, pois basta a leitura para evidenciar a sua qualidade” (ARISTÓTELES, 1996, 

p.75/60).  

 

Ora, se o objetivo é fazer uma releitura da Poética aplicando alguns de seus conceitos 

para a construção fílmica, não se pode simplesmente submetê-los aos mandamentos da 

obra de Aristóteles sem nenhuma adaptação. Torna-se necessária uma revisão dessa 

hierarquia, da qual o primeiro passo está em considerar a impossibilidade de se reduzir 

um filme a um conteúdo exclusivamente verbal sem que haja perda ou mudança de 

sentido. Ao contrário do que defende Aristóteles com relação à poesia dramática, o 

cinema só atinge sua qualidade própria na etapa final da produção, ou seja, quando o 

                     
5 O que Aristóteles denomina como prazer refere-se, de fato, ao efeito da obra no espectador.  
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material fílmico ganha unidade. Além disso, todos os elementos fílmicos, não só 

aqueles que podem ser transpostos para uma estrutura narrativa, podem ser analisados 

em sua função operativa na produção de sentido. Os materiais fílmicos – que não 

precisam ser exclusivamente cinematográficos para operar em um filme – vão desde o 

parâmetro visual, que inclui as dimensões cromáticas e fotográficas, até o parâmetro 

sonoro, no qual se insere todo aspecto acústico de música a sonoplastia, passando pelo 

parâmetro cênico e pelos parâmetros narrativos que dizem respeito à composição da 

história. Por isso, se desejarmos aplicar as categorias de construção de efeitos 

elaboradas na Poética no estudo do cinema, é preciso levar em conta essas e outras 

particularidades da obra fílmica.  

 

Na obra de Aristóteles, a poética está ligada à habilidade do artista em compor 

representações. O termo póiesis está assim relacionado a uma certa habilidade de fazer, 

compor, construir uma representação de uma ação una e completa. "Cada gênero possui 

um efeito que lhe convém e que deve ser buscado pelo poeta prioritariamente sobre 

todos os outros efeitos possíveis (...)" (GOMES, 1996). Este efeito, a que Aristóteles 

chama de ‘prazer próprio’ ou destinação, é uma questão central na Poética e que 

permanece até hoje como perspectiva analítica fundamental. A finalidade de uma 

representação é o que ela deve ser ou realizar por sua própria natureza, de forma que 

toda obra deve ser pensada em função da sua destinação.  

 

Mas como o efeito não se realiza senão sobre aquele que aprecia a obra, pode-se dizer 

que o estudo do ‘prazer próprio’ de cada gênero revela, entre outras coisas, a 

importância da recepção no processo artístico. Dizer que cada gênero de representação 

possui uma destinação nada mais é do que dizer que cada um deles deve produzir um 

determinado efeito sobre seus apreciadores. Aristóteles compreendeu desde muito cedo 

que não se deve estudar a poesia sem levar em conta a sua recepção, pois a destinação 

de uma obra nada mais é do que o seu efeito, a sua realização. Quando produz um efeito 

é que uma atividade se torna obra, resultado. Se a obra só se realiza de fato na recepção, 

então essa recepção deve ser a base de qualquer análise ou estudo sobre as obras de 

artes.  
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Tendo isso em vista, observam-se duas coisas a respeito da idéia de destinação dos 

gêneros de representação: a primeira é que para cada gênero corresponde um 

determinado tipo de efeito que lhe é mais apropriado, e que deve ser buscado 

prioritariamente sobre qualquer outro efeito possível. A segunda é que este efeito 

próprio da obra deve ser antecipado, previsto e regulado no momento mesmo da 

realização. O poeta deve projetar, prever e organizar os efeitos no apreciador que são 

adequados para o seu gênero de obra – construir, de alguma forma, a recepção. “Para 

isso antecipa e compõe, traça e elabora a estrutura e a trama de sentidos 

imaginando/prevendo o efeito que isto provocará. Neste caso, a Poética considera os 

projetos ou programas de produção de efeitos na composição das representações” 

(GOMES, 1996). Na criação, o poeta prevê os efeitos específicos de sua obra e conduz 

o ânimo do receptor manipulando estrategicamente os materiais capazes de solicitar tais 

efeitos. A estratégia compreende a seleção, manipulação e exibição dos diversos 

materiais fílmicos de acordo com o efeito que se deseja provocar no espectador.  

 

O filme é uma síntese complexa que precisa ser devidamente ‘desmontada’ para ser 

compreendida. Cada filme deve ser estudado nas suas propriedades, nos programas 

específicos que solicitam e nas estratégias que utilizam. O procedimento metodológico 

da Poética solicita que se vá da experiência fílmica ao próprio filme enquanto 

composição. A experiência fílmica remonta ao ato primeiro da apreciação da obra que, 

como foi visto, não corresponde a uma apreciação qualquer, mas a uma apreciação 

média da obra.  

 

Portanto, “ao abordar o filme como composição de dispositivos e estratégias 

voltadas a exercer efeitos sobre a apreciação, cabe ao analista antes de tudo 

identificar o ‘lugar da apreciação’, enquanto instância onde o filme opera, onde 

produz seus efeitos, onde se apresenta pela primeira vez como filme” (GOMES, 

2004).  

 

Ao interpretar, o analista deve fazer o percurso contrário àquele da realização: parte 

primeiro da apreciação e identificação dos efeitos provocados para uma posterior 

avaliação das estratégias utilizadas para a criação destes mesmos efeitos. Ou seja, vai da 
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apreciação ao lugar onde essa apreciação foi programada. Assim, por exemplo, a partir 

de emoções como o riso e a comoção, o medo e a angústia, pode-se partir para a 

identificação das estratégias capazes de gerá-los, pode-se estudar o mecanismo de seu 

funcionamento, pode-se procurar identificar os códigos internos de funcionamento do 

filme. Desta forma, o procedimento metodológico da Poética prescreve uma 

compreensão do filme em três dimensões: efeitos, estratégias e materiais.  

 

Materiais são os meios ou recursos que são ordenados e dispostos com vistas à produção 

de efeitos na apreciação. Como foi visto, os materiais com que se compõe um filme são 

muitos e muito variados, indo desde o parâmetro fotográfico até o narrativo, 

compreendendo materiais visuais, sonoros e cênicos (fotografia, som, direção, edição, 

música, personagens, cenários, enquadramentos, movimentos de câmera etc.). Além de 

serem muitos, os materiais cinematográficos podem ser empregados de diversos modos 

com o objetivo de produzir determinados efeitos. Pode-se identificar um primeiro nível 

de emprego de tais materiais naquilo que é chamado de uso técnico dos recursos, ou 

seja, na base material de qualquer obra cinematográfica. Trata-se basicamente da 

execução eficiente dos materiais técnicos necessários para a produção de um filme – por 

exemplo, uma fotografia eficiente em oposição a uma fotografia defeituosa.  

 

Mas além de cumprir sua função técnica na realização de um filme, os materiais podem 

exercer outras funções, desta vez orientadas por propósitos prioritariamente expressivos. 

Seguindo valores estéticos ou peculiaridades de linguagem narrativa, é nesse nível que a 

obra ganha uma atmosfera propriamente artística. Os usos técnico e expressivo dos 

recursos cinematográficos estão sintetizados no interior da obra, mas eles não se 

confundem. Boa parte do sucesso da análise fílmica consiste justamente em conseguir 

‘desmembrar’ estes elementos de maneira satisfatória, identificando quais são os 

materiais que estão operando de forma expressiva e como isso ocorre no filme. A 

análise fílmica depende exclusivamente do que o filme em questão convoca – a 

importância que cada material assume no complexo fílmico está ligada ao tipo de efeito 

provocado. Naturalmente, é possível notar e apreciar todos os elementos de um filme, 

mas uma análise metodologicamente orientada deve dar prioridade àqueles que 

 29



adquirem funções expressivas, pois é justamente a partir dessas funções que os 

materiais fílmicos se tornam estratégias.  

 

A organização e sistematização da estratégia, que será chamada de programa de 

produção de efeitos, está concentrada justamente na seleção e nos modos de 

apresentação destes materiais expressivos – ela diz, precisamente, como os materiais 

fílmicos encontram-se organizados de forma a programar os efeitos próprios da obra. 

Sabe-se que Aristóteles concentrou seus esforços no estudo dos efeitos emocionais 

provocados pelas representações dramáticas, especialmente pela tragédia. Em sua 

composição, os materiais se estruturam para produzir, prioritariamente, um estado de 

ânimo específico no receptor. Desta forma, os sentimentos de horror e compaixão são os 

efeitos próprios da tragédia, assim como a graça é o efeito próprio da comédia. Por ser 

uma descoberta da Poética de Aristóteles, este grupo de efeitos também pode ser 

chamado de programa poético. Aristóteles identificou grupos de efeitos sentimentais 

básicos, mas hoje em dia se pode enumerar programas de inúmeros tipos e graduações, 

do terror à comédia, passando pelo hiper-realismo e pelo erotismo.  

 

Identifica-se que o programa poético possui uma forte relação com as obras narrativas, 

uma vez que os mecanismos de identificação ligados à representação da ação humana 

(narrativa), objeto de estudo da Poética, constituem a base do processo de identificação 

compreendida como produção de afeto.  

 

“Este ou aquele indivíduo que aparece no meu campo visual é desconhecido 

enquanto pessoa, enquanto ser singular, mas, como é um ser estruturalmente 

semelhante a mim, sua aparição conduz desde já a um sentido de produção de afeto, 

pelo simples fato de que eu o percebo” (MEUNIER, 1969, p.20). 

 

No entanto, isso não quer dizer que os efeitos emocionais e afetivos não possam ser 

efetivados por obras figurativas, por exemplo, ou de qualquer outra ordem não-

narrativa. 
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Mas, como existem ainda outras formas de apreciação da subjetividade humana, podem 

ser identificados outros grupos de efeitos que não estavam previstos pela Poética, mas 

que são igualmente importantes para a compreensão das obras artísticas. De fato, os 

estímulos básicos que configuram as expressões não são de ordem sentimental, mas sim 

sensorial. Convocando os sentidos, uma obra de arte – especialmente as artes plásticas – 

pode se destinar principalmente a provocar sensações como as seguintes: 

 

“Rugosidade, aspereza, calor, frieza etc. para as sensações táteis, altura, força, 

debilidade etc. para as sensações acústicas, escuridão, clareza, calor, frieza para as 

sensações visuais, sem falarmos nas sinestesias, nas desorientações sensoriais 

programadas na obra, nas sensações genéricas (agrado, desagrado, prazer, 

desprazer)” (GOMES, 2004).  

  

Há, sem dúvida, muitas semelhanças entre os programas de efeitos sensoriais e 

sentimentais (dizemos que sentimos medo da mesma forma que dizemos que sentimos 

calor), de modo que nem sempre é fácil separar as duas categorias no interior das obras.  

 

“Convém, entretanto, não cair na tentação de confundir a dimensão sensível com o 

aspecto sensacional da obra de arte. Qualquer obra, como qualquer objeto empírico, 

comportará essencial e primariamente uma resposta da faculdade da sensibilidade, 

mas nem toda obra buscará como destinação própria a construção de uma resposta 

sensorial específica do sujeito que a percebe” (GOMES, 2004).  

 

A resposta sensorial é a porta de entrada para a obra (só se tem acesso a qualquer 

apreciação através dos sentidos, da percepção sensorial), mas nem sempre ela é o efeito 

fundamental pretendido pela obra. Muitas vezes ela pode servir apenas como porta de 

entrada para um efeito derivado, que pode ser de ordem emocional, por exemplo.  

 

A dificuldade em se demarcar uma separação clara entre estes dois grupos de efeitos 

vem sendo motivo de debate entre diversas correntes de pensamento a respeito das 

obras de arte. Escolas estéticas de matriz fortemente sensualista procuram atribuir aos 

efeitos sensoriais a destinação fundamental das obras de arte, relegando os efeitos 
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sentimentais a segundo plano. Nessa disputa os efeitos sentimentais, tão caros à teoria 

de Aristóteles, terminaram sendo atribuídos a formas artísticas consideradas menores, 

de forte apelo popular ou  mesmo comercial. Uma obra cujo objetivo primordial é 

provocar uma espécie de catarse sentimental no espectador é atualmente considerada de 

menor importância ou valor artístico, como é o caso dos melodramas. Esses valores, no 

entanto, não correspondem a uma hierarquia dos grupos de efeitos programados no 

espírito humano, mas apenas a disputas interpretativas no campo da produção que estão 

em constante transformação. Para Aristóteles, por exemplo, os efeitos emocionais eram 

considerados sublimes. Portanto, mais importante do que tentar estabelecer uma escala 

de valores entre os efeitos é estabelecer suas origens, diferenças e modos de organização 

no interior das obras.  

 

Há ainda um terceiro programa de efeitos, que freqüentemente toma partido nas 

disputas interpretativas, correspondente aos efeitos de ordem cognitiva ou 

comunicacional. Neste caso, os materiais são organizados para produzir sentido, ou seja, 

transferir idéias. Muitas obras não se preocupam em provocar sensações ou sentimentos, 

mas sim em transmitir mensagens que devem ser interpretadas como tais.  

 

“A dimensão cognitiva da obra deve ser considerada com todas as cautelas para que 

não se caia no lugar comum de que cada obra contém uma mensagem e de que o 

trabalho do intérprete consiste basicamente em decifrar o que esta mensagem quer 

dizer” (GOMES, 2004).  

 

O programa comunicacional de uma obra de arte é muito complexo – vai desde o tecido 

informacional básico da trama até as possíveis metáforas e alegorias – e talvez por isso 

tenha sido o mais estudado até então pelos teóricos, mas nem por isso se deve chegar à 

conclusão de que toda obra de arte possui uma mensagem a ser decifrada. 

 

Um filme, como foi visto, pode concentrar em si uma variedade grande de efeitos 

possíveis e em constante negociação entre eles. Em geral, existe um programa de efeitos 

dominante que conduz e organiza os demais, mas isto não significa dizer que um 

determinado grupo de efeitos seja melhor ou mais importante que outro. Cada filme, 
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enquanto obra singular, é um programa artístico específico e solicita, a partir de um 

conjunto preciso de escolhas, os modos de composição dos seus efeitos próprios. A 

escolha do modo de composição, portanto, deve ser solicitada pela obra, e não adotada a 

priori pelo intérprete. Não seria adequado, por exemplo, estudar uma composição 

estética do ponto de vista dos efeitos emocionais ou vice-versa, nem criticar um filme 

por adotar um determinado tipo de composição em detrimento de outro. É a obra que 

rege, também no cinema, os parâmetros da sua própria apreciação e, por conseguinte, os 

parâmetros da sua própria análise. 
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2 - O UNIVERSO FÍLMICO DE WONG KAR-WAI 

 

2.1 – Wong Kar-wai e o cinema de Hong Kong 

 

A primeira imagem do primeiro filme de Wong Kar-wai, As Tears Go By, traz uma 

imensa parede formada por telas de televisão arranjadas lado a lado (Figura 01). O 

aparato, normalmente utilizado como mecanismo publicitário, é enquadrado sob um 

ângulo obtuso, que permite ver, ao fundo, cenas cotidianas de uma grande cidade. 

Pessoas passam, pequenas devido à distância, alheias às imagens transmitidas sobre 

suas cabeças pelos televisores. São imagens de nuvens, fragmentadas em cada uma das 

telas, mas que unidas dão a dimensão de um único movimento. Um filtro azul aumenta 

ainda mais o caráter idílico da imagem, confundindo-se com o céu repleto de alvas 

nuvens que passam pelos televisores. Essa imagem, repetida ainda uma outra vez no 

transcorrer do filme, em boa medida define o núcleo deste que inaugura a obra de Kar-

wai. Trata-se de uma imagem autônoma, fotográfica, fixada em sua própria unidade de 

tempo e espaço.   

FIGURA 01 – Cena de As Tears Go By 

 

A partir desta imagem, não fica difícil compreender por que o envolvimento de Wong 

Kar-wai com a arte de fazer cinema teve início, na realidade, com sua paixão pela 

fotografia, desenvolvida ainda na adolescência. Aluno da escola Politécnica de Hong 

Kong, Kar-wai estudou artes gráficas influenciado sobretudo pelo trabalho de fotógrafos 
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como Robert Frank, Henri Cartier-Bresson e Richard Avedon. Ao passo em que 

colocava em prática suas primeiras experimentações com fotografia, ele deu início a um 

estágio como assistente de produção na maior rede de televisão local, a Hong Kong 

Television Broadcasts Ltd. (TOIBERO, s.d.). 

 

Nesta época, a televisão ainda não havia se desenvolvido como indústria em Hong 

Kong. Os poucos programas e filmes realizados não eram acompanhados por grande 

parte da população, sobretudo por causa das diferenças de idioma (na China se fala 

mandarim, quando em Hong Kong o idioma oficial é o cantonês), e não contavam com 

o prestígio dos realizadores de teatro e cinema.  

 

“Controladas em parte pelo cinema, limitadas pelo mercado estreito e pela 

impossibilidade de exibir os filmes recentes que pudessem se dirigir a uma audiência 

que elas jamais iriam conquistar, as redes de televisão foram rapidamente 

condenadas a uma situação de primo pobre. Com orçamentos pequenos e séries 

derivadas de correntes cinematográficas, os produtos da televisão nunca atraíram os 

diretores e nem mesmo os técnicos do cinema. Pelo contrário, ela era sempre um 

trampolim para os jovens talentos” (BAECQUE et al., 2001, p.202). 

 

Kar-wai foi um destes jovens talentos a utilizar a televisão como veículo para se firmar 

como artista. Neste período, os produtores das emissoras possuíam uma rotina de 

trabalho baseada no brainstorm. Todos os integrantes da equipe sentavam-se em torno 

de uma mesa durante um dia inteiro, lançando idéias a respeito da produção a ser 

desenvolvida. A um desses integrantes era dada a missão de escrever o roteiro final, 

com base nessas anotações. Foi assim que Kar-wai, inicialmente assistente de produção, 

passou a contribuir com idéias e a escrever roteiros, mantendo contato com 

praticamente todos os gêneros dramáticos produzidos na época: melodrama, artes 

marciais, épico, policial, erótico. Seu primeiro trabalho foi o suspense Don't Look Now, 

de 1981. Em pouco tempo, ele já dominava as convenções de cada gênero, o que lhe 

permitiu dar início a uma produção verdadeiramente industrial de textos. Alguns 

jornalistas e pesquisadores atribuem a Kar-wai mais de cinqüenta roteiros, entre 

melodramas, aventuras e filmes eróticos, apesar de poucos deles levarem a assinatura do 

autor (TOIBERO, s.d.). 
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A transição para o cinema, aos 24 anos, acompanhou a vertente comercial de sua 

produção na televisão, considerando-se que Kar-wai continuou a escrever roteiros para 

gêneros mais populares. Desde o seu nascimento, o cinema de Hong Kong sempre teve 

uma vocação mais comercial do que o tradicional cinema chinês. Na China comunista, 

desde 1949 o Estado mantinha total controle sobre a produção e distribuição de filmes, 

considerados na época como forte e eficaz arma de propaganda política. O Escritório de 

Cinema, órgão criado para controlar a produção cinematográfica, funcionou como 

organismo de repressão durante mais de quatro décadas (REYNAUD, 1999, p.14). 

 

Esta censura – que funcionava previamente, ainda no roteiro, e também posteriormente, 

proibindo que uma produção considerada imprópria fosse exibida no país, por exemplo 

– forçou muitos cineastas que pretendiam realizar um trabalho independente a se 

afastarem da China, como única forma de realizar seus filmes e garantir o direito de 

inscrevê-los em festivais e eventos internacionais (REYNAUD, 1999, p.15). O destino 

de alguns desses cineastas – bem como de muitos membros da população em geral – foi 

justamente Hong Kong, transformada rapidamente num oásis capitalista, onde o 

comércio, a urbanidade e a linha de produção tipicamente ocidental ganhavam cada vez 

mais espaço.   

 

Sobretudo por causa da colonização britânica, a produção cinematográfica se mostrou 

tão fecunda em Hong Kong quanto a livre exibição de filmes americanos e europeus. 

Muitos estúdios realizavam filmes tanto no idioma oficial, o cantonês, quanto em 

mandarim, para atender ao público exilado. A família de Wong Kar-wai, por exemplo, 

saiu de Xangai para Hong Kong em 1963, quando o cineasta tinha apenas cinco anos. 

Sua mãe passava as tardes no cinema, ao lado do filho, somente para ouvir os diálogos 

em seu idioma materno (REYNAUD, 1999, p.21). 

 

Na década de 80, o cinema de Hong Kong viu a ascensão do estúdio Golden Harvest e 

de estrelas como Bruce Lee e Jackie Chan, que mais tarde foram aproveitadas por 

Hollywood. Foi a época de ouro do cinema de Hong Kong. David Bordwell (2000, p.I) 

afirma que a aceitação do público ao cinema local conseguiu superar, a partir da década 
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de 80 e até o momento atual, a supremacia da produção norte-americana. “Em alguns 

países Hollywood detém 90% dos lucros com bilheterias. No entanto, em Hong Kong os 

filmes americanos ocupam uma posição minoritária no mercado, chegando a menos de 

30%”. 
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2.2 - As Tears Go By 

 

Apesar de ter uma produção local acentuada, o cinema de Hong Kong sempre teve 

como modelo o cinema ocidental, em especial o norte-americano. A produção 

mainstream de filmes, ou seja, a produção massiva dos grandes estúdios, tratava de 

adaptar os gêneros mais populares em Hollywood ao contexto sócio-cultural asiático. 

Dessa forma, os gêneros mais difundidos eram os filmes de ação, onde reinavam as 

artes marciais e lutas de espadas; as comédias, os filmes de gângster, os melodramas 

(inspirados pela ópera chinesa) e os dramas sentimentais e familiares (BORDWELL, 

2000, p.III). De fato, o cinema de Hong Kong, e em boa medida todo o cinema asiático, 

foi marcado desde sempre por um caráter híbrido, ambíguo, fruto da – por vezes 

traumática – convivência entre as convenções cinematográficas do ocidente e as 

particularidades culturais do oriente. “Não há um cinema chinês, mas vários. O que os 

chineses têm em comum é o sentido de uma identidade fraturada, o deslocamento moral 

e intelectual (e, em alguns casos, físico) causado pelo reencontro trágico com a 

modernidade ocidental” (REYNAUD, 1999, p.12).  

 

Foi nesse contexto híbrido e popularesco que Wong Kar-wai começou a trabalhar como 

diretor de cinema, na produtora Cinema City. Em 1988, o cineasta Patrick Tam confiou 

ao jovem roteirista a direção de um dos capítulos de sua saga de aventura The Final 

Victory. Trata-se de uma trilogia centrada no personagem do gângster Ah Wah, e a Kar-

wai coube escrever o roteiro e dirigir o segundo capítulo, As Tears Go By. O filme 

deveria ser apenas mais uma entre as muitas produções de aventura e gangues de rua 

lançadas em Hong Kong neste período. No entanto, são tantas e tão visíveis as marcas 

estilísticas de Kar-wai na obra que sua dissociação das demais partes da série pode ser 

feita de forma imediata por qualquer espectador.  

 

Assim como o western, os filmes de gângster encontram suas origens no cinema 

americano da década de 40 (BYWATER; SOBCHACK, 1989). Apesar disso, cada 

cultura tem adaptado o formato de acordo com suas próprias particularidades, dando 

origem, por exemplo, aos filmes sobre a cosa nostra italiana, a yakuza japonesa, os 
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mobsters de Chicago, as tríades6 de Hong Kong etc. Como um gênero extremamente 

popular, o filme de gângster demonstra capacidade de se adaptar a diversos contextos 

sociais, políticos e históricos, sendo tão difundido nos dias de hoje quanto na época de 

seu surgimento. Na base de suas histórias estão temas universais como relações de 

amizade e comprometimento entre homens, questionamentos morais relativos à 

atividade criminosa e dramas amorosos. Tudo isso temperado com uma boa dose de 

suspense e violência.  

 

No cinema de Hong Kong, o gênero encontrou terreno fecundo espelhando-se na 

crescente criminalidade local, gerada principalmente com o rápido processo de 

modernização e urbanização ocorrido na década de 80. O surgimento de gangues 

transformou as ruas da cidade, iluminadas por letreiros neon, em cenários perfeitos para 

histórias ficcionais envolvendo tráfico de drogas, assassinatos e perseguições policiais. 

As artes marciais, reconhecidas como parte importante do imaginário acerca do cinema 

asiático, passaram a ser compartilhadas com cenas de tiroteio, onde os tradicionais 

duelos de espadas transformaram-se em tiros e explosões.  

 

A boa receptividade do gênero junto ao público logo deu origem a uma produção 

massiva de filmes sobre o mesmo tema. A primeira delas a fazer sucesso internacional 

foi A Better Tomorrow7 (1987), de John Woo, diretor que hoje em dia faz filmes de 

aventura em Hollywood. Este filme é o primeiro de uma trilogia sobre o gênero, 

completa com The Killer8 (1989) e Hard Boiled9 (1992), produções igualmente bem-

sucedidas no mercado internacional. Em A Better Tomorrow, são tratados temas como a 

cooperação entre os criminosos dentro das gangues, com ênfase nos códigos de honra 

seguidos por seus membros. As gangues são retratadas como verdadeiras irmandades, 

                     
6 Tríade é o nome pelo qual são conhecidas as organizações chinesas de crime organizado, que se 
dedicam geralmente à exploração do jogo, prostituição ou agiotagem. O termo também se refere a um 
indivíduo membro de uma dessas organizações. Historicamente, as tríades eram organizações patrióticas, 
opositoras ao regime Manchu da Dinastia Qing. Disponível em: <http://www.asia.cinedie.com> 
7 A Better Tomorrow (Ying huang boon sik, 1987). Direção de John Woo. Roteiro de Hing-Ka Chan. 
Com Lung Ti, Leslie Cheung, Chow Yun-Fat e Emily Chu. 
8 The Killer (Die xue shuang xiong, 1989). Roteiro e direção de John Woo. Com Danny Lee, Chow Yun-
Fat, Sally Yeh e Kong Chu. 
9 Hard Boiled  (Lashou shentan, 1992). Roteiro e direção de John Woo. Com Tony Leung Chiu Wai, 
Chow Yun-Fat, Teresa Mo. 
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com seus sistemas próprios de lealdade, compromisso e honra, influenciados pelo 

folclore local. 

 

Lançado em 1988, As Tears Go By parte desse mesmo leque de assuntos. São dois os 

personagens principais: Ah Wah (Andy Lau), mafioso pequeno porém respeitado entre 

os colegas, e Fly (Jacky Cheung), seu protegido. Ambos mantêm uma relação de 

intimidade, sendo que Wah é chamado de Big Brother enquanto Fly é o Little Brother. 

A maior ambição de Fly é se tornar um criminoso reconhecido e temido por seus 

adversários. Por conta disso, ele vive envolvido em brigas com outros marginais, sendo 

que Wah vai sempre prontamente em sua ajuda. A caracterização dos personagens é 

bastante clara desde os primeiros momentos do filme, numa seqüência em que Fly vai 

coletar uma dívida, mas não consegue se impor diante dos adversários. Somente quando 

Wah chega ao local é que a cobrança é finalmente feita; mas não sem antes uma longa e 

sangrenta briga com membros da gangue oposta.  

 

No universo das gangues de rua mostradas neste filme, a atividade criminosa não é 

sequer questionada, mas vista como uma profissão qualquer – dotada, inclusive, de 

certo status. Numa cena em que Wah obriga Fly a vender peixes fritos para arrumar 

dinheiro de forma digna, ele se recusa a seguir o conselho do irmão, acreditando ser esta 

uma ocupação por demais degradante. “E se os caras da gangue me virem aqui?”, 

pergunta. Mais do que estabelecer a atividade criminosa como tema, porém, o filme se 

preocupa em situar a hierarquia que divide os membros da gangue. Wah e Fly 

estabelecem uma relação de completa dependência, mas há ainda uma relação de 

cooperação entre os demais membros da gangue, além da submissão destes ao grande e 

misterioso chefão do grupo, o godfather. Há, claramente, um sistema de regras seguidas 

por estes homens, uma espécie de código de honra dentro dessa sociedade 

paralelamente organizada. Wah, por exemplo, é respeitado por todos os seus oponentes, 

principalmente por Tony (Alex Man), seu equivalente na hierarquia da organização.  

 

A rigidez com que Wah segue este código de honra, apesar de demonstrar desgosto com 

a profissão, é o que o leva à infelicidade e à morte. Sempre amparando as trapalhadas de 

Fly, ele se sente obrigado a abandonar a mulher pela qual se apaixonou para ir ao 
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socorro do protegido, em apuros desde que decidiu aceitar uma difícil tarefa sugerida 

pelo godfather para melhorar sua situação na gangue. Fly tem que assassinar um 

criminoso que está sendo usado como informante pela polícia, mas o problema é que o 

homem vai depor em julgamento e está cercado por agentes. Wah sabe que o little 

brother jamais conseguiria cumprir tal tarefa sozinho, mas quando chega para ajudá-lo, 

já é tarde demais. Numa seqüência em que a montagem das imagens interfere de forma 

expressiva na ação dramática, alterando a velocidade dos corpos até fazê-los parecer 

borrões indistintos, Fly é baleado pelos policiais. Durante o tiroteio que se segue, Wah 

também é atingido e morto. As Tears Go By termina, logo depois desta seqüência, com 

os dois protagonistas mortos. O último plano do filme consiste num close-up do rosto 

sem vida de Wah, enquanto o espectador sabe que sua amada espera ansiosamente por 

ele. Esta seqüência particular mostra de que forma Kar-wai consegue se movimentar 

entre as formalidades típicas do gênero e seus próprios traços estilísticos que começam 

a tomar forma.  

 

Mais do que qualquer outra coisa, o que As Tears Go By faz é antecipar algumas das 

marcas de estilo que viriam a constituir toda a obra do artista. Marcas que não são 

somente de ordem narrativa, mas também técnica e estética. Praticamente todos os 

materiais ligados à fotografia e à edição – dos movimentos de câmera ao uso de lentes e 

filtros coloridos – são manipulados de forma expressiva. As cenas de briga, por 

exemplo, possuem uma ação que é essencialmente visual. Kar-wai institui uma espécie 

de oposição entre as cores, sendo que o vermelho e o azul são os pólos opostos de sua 

escala cromática. As luzes dos letreiros em neon funcionam como ponto de partida para 

a disposição das cores, que por sua vez avançam para o interior das casas e restaurantes, 

tomam conta de cenários, objetos e roupas. Muitas cenas apresentam oposições entre 

objetos azuis e vermelhos, lâmpadas que brilham em espaços escuros e contrastes entre 

luminosidade excessiva e sombra. Nas seqüências de luta, esta composição adquire um 

valor mais acentuado, pois parece separar os pólos da ação dramática pelos pólos 

cromáticos – ainda que esta oposição não ofereça nenhum valor de sentido alegórico às 

cores (o vermelho e o azul, o claro e o escuro não significam nada além do contraste 

puramente visual que oferecem).  
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Numa seqüência marcante, Wah vai a um restaurante tirar satisfações de um homem que 

bateu em Fly. Enquanto o personagem caminha em direção ao restaurante, tudo à sua 

volta está imerso numa luminosidade vermelha e esfumaçada. Dentro do local, uma luz 

azul-esbranquiçada toma conta do ambiente. A oposição entre o lado de dentro e o lado 

de fora cria um contraste visual interessante, separando bem os dois personagens e 

oferecendo uma espécie de equivalente visual ao que se vê representado na narrativa.  

 

Ainda sobre esta seqüência, é possível dizer uma ou duas coisas sobre a forma como a 

violência é exibida no filme. Quando Wah invade o restaurante para acertar as contas 

com o homem que bateu em seu irmão, alguns de seus capangas também se envolvem 

na briga. Socos, murros e pontapés são trocados entre os homens, numa edição tão 

rápida que pouco deixa ver do que está sendo exibido. Mal se sabe quem está acertando 

quem, ou de que forma isso acontece. No entanto, a partir de um determinado momento 

as imagens começam a ficar mais lentas, e a edição que vinha de cortes rápidos passa a 

se deter um pouco mais nas expressões dos personagens. O recurso do stop-motion 

(movimentação quadro-a-quadro) utilizado nesta seqüência ostenta o objeto filmado 

como se fosse uma figura. A exibição de rostos sangrentos e expressões de sofrimento 

de uma forma tão despudorada, em precisos closes, juntamente com a desaceleração do 

movimento, cria uma espécie de distanciamento contemplativo. É como se estivéssemos 

diante de sketches, desenhos de traços grossos e mal-elaborados, e não de pessoas de 

carne e osso.  

FIGURA 02 – Cena de As Tears Go By  

!
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Às imagens dos golpes são contrapostos planos de detalhes dos gestos dos personagens, 

principalmente dos olhos de Wah (Figura 02). Essa contraposição entre o que é exibido 

e o que é velado, o que é ostentado diante do espectador e o que é sutilmente sugerido, 

institui uma forte marca estilística no trabalho de Kar-wai – e não somente estética, mas 

sobretudo narrativa, como será visto mais adiante. Ao final da citada seqüência de luta, 

Wah desfere um golpe mortal com uma faca cortando o peito do oponente de fora a 

fora. Em contraste a esta imagem chocante, o quadro seguinte mostra apenas o rastro 

que a mão ensangüentada do homem deixa na cabana, antes de cair no chão. 

 

Em todo o filme, mas particularmente nesta e nas outras seqüências de briga, percebe-se 

como as expressões dos personagens são exageradas. Sabe-se que os filmes de aventura 

tendem a conter expressões faciais exacerbadas dos personagens, mas neste caso trata-se 

de um exagero sobre o que já é naturalmente over. Em meio a horrendos gritos de dor e 

à sonorização artificial dos golpes, o que se vê são apenas flashes de olhos esbugalhados 

e bocas entreabertas, em interpretações que estão sempre um tom acima do natural, 

aproximando-se da estética caricata – e muitas vezes cômica – das histórias em 

quadrinhos. Em boa medida, pode-se dizer que todos os personagens deste filme 

representam alguma espécie de caricatura. Fly é o mais exagerado de todos, com sua 

obstinação quase infantil em se tornar respeitado. Falante, por vezes histérico, ele está 

sempre se movimentando e gesticulando. Essa caracterização patética do personagem é 

potencializada toda vez que ele tenta aplicar um novo golpe nos gângsteres e termina 

apanhando. Ao final, o rosto de Fly aparece permanentemente inchado e disforme, o que 

aumenta ainda mais a característica fragilidade do personagem.  

 

Wah, por sua vez, é construído como um herói de moralidade ambígua. Seu 

envolvimento com o mundo do crime é, de certa forma, compensado pela dedicação que 

tem pelo código de honra da organização. Ele não possui as ambições típicas de um 

criminoso, e mais de uma vez afirma ter se arrependido dos crimes cometidos em nome 

da gangue. Apesar de  ser violento com seus rivais, ele é retratado como um homem 

generoso, capaz de se apaixonar e de se sacrificar para ajudar Fly a sair de suas 

confusões. Wah chega a ser visto como um homem paciente e caseiro, a despeito de 

seus rompantes de violência. Esta caracterização do personagem nos ajuda a 
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compreender, também, um pouco mais sobre a estrutura narrativa do filme. Há uma 

aparente contradição na distribuição das informações em As Tears Go By, sobretudo no 

que diz respeito à relação entre o conteúdo dos planos e sua respectiva duração, entre o 

encadeamento das imagens e o que está contido nelas.  

 

Apesar de Wah ser descrito como um personagem de aventura, explosivo e envolvido 

com o crime, uma análise mais detalhada do filme revela que as cenas que mais se 

demoram sobre ele tratam de movimentos absolutamente cotidianos, tais como comer, 

dormir ou se vestir. Cenas do personagem entretido com essas tarefas mundanas 

aparecem estrategicamente desde o início do filme, e se tornam cada vez mais longas e 

notáveis à medida que ele se envolve num relacionamento amoroso. A narrativa se 

demora sobre momentos aparentemente banais e contemplativos, enquanto cenas 

fundamentais para o encadeamento da história são reveladas através de breves elipses. 

Seguindo esta particular economia narrativa, os mais intricados nós do roteiro são 

resolvidos de forma extremamente econômica, por vezes em uma única seqüência. Já às 

imagens cotidianas é reservada não somente abundância, mas principalmente tempo. Os 

momentos cotidianos podem não aparecer com tanta freqüência no filme, mas quando 

aparecem se demoram mais do que o esperado.  

 

A partir da relevância que é dada às cenas fugazes, o fruidor é levado a suspeitar que 

talvez o tema deste filme não seja a atividade de Wah como gângster, ou mesmo sua 

relação com o protegido Fly, mas sim sua caracterização sentimental. Sobretudo quando 

se percebe que o eixo propriamente “ativo” do filme (a aventura) perde peso ao ser 

contrastado com o eixo “passivo”, ou seja, com as cenas cotidianas e/ou românticas. À 

medida que o filme se desenvolve, percebe-se que as cenas de lutas, os crimes e 

negociações dos gângsteres com o godfather não levam a lugar algum. A narrativa de 

aventura parece ser um mero pretexto para se trabalhar a intimidade dos personagens. A 

partir disso pode-se perguntar: de que exatamente fala esta obra? Ou ainda: quem está 

no comando desta narrativa? 

 

Para responder a estas questões, torna-se preciso fazer um investimento analítico na 

relação entre Wah e a personagem feminina, sua prima distante Ngor (Maggie Cheung). 
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Nativa da ilha Lantau, Ngor vai até Hong Kong realizar alguns exames médicos, 

hospedando-se no apartamento de Wah. Na primeira imagem que se tem da 

personagem, ela está usando uma máscara hospitalar, “para evitar que outras pessoas 

se contaminem”. A diferença de postura entre os personagens – ela vinda do campo, ele 

da cidade grande, ela uma moça discreta, ele violento – dá início a uma relação de 

sedução e descobertas, que em poucos movimentos evolui para um interesse amoroso. 

Ngor, no entanto, decide voltar para Lantau repentinamente, deixando Wah novamente 

sozinho. Um belo dia ele sente saudades da prima e vai até a ilha, onde os dois têm o 

primeiro encontro propriamente romântico.  

 

A aproximação entre os personagens causa um certo estranhamento porque não 

acontece de forma gradual, mas é brusca e arrebatadora. A não ser por uma breve 

seqüência que mostra os personagens pensando um no outro (um belo exercício de 

raccord entre dois planos quando Ngor, da ilha, joga um avião de papel para cima e, 

após um corte seco, um avião de verdade aparece na mesma posição, sobrevoando o 

apartamento de Wah em Hong Kong), nada no decorrer do filme indicava uma paixão 

tão marcante entre os primos depois daquele primeiro e breve contato em Hong Kong. 

Não há qualquer tipo de preparação dramática para o que acontece com estes dois 

personagens em seguida, de forma que o apreciador é pego de surpresa quando Wah 

decide ir até Lantau. 

FIGURA 03 – Cena do filme As Tears Go By  

 

A cena do primeiro beijo entre os personagens merece um destaque particular, não 

somente pelo clímax romântico que oferece, mas também por sua estruturação 
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extremamente ritmada. Quando Wah chega a Lantau, não encontra Ngor como 

esperava. Depois de um dia inteiro, ele se cansa de esperar e decide voltar para casa. 

Antes disso, porém, ele a vê com um namorado. Visivelmente decepcionado, ele 

conversa um pouco com o casal e volta para casa. A meio caminho, Ngor deixa o 

namorado e vai atrás dele. Os dois terminam se encontrando na estação de ferry-boat, 

onde se beijam. O jogo de encontros e desencontros entre os personagens, apesar de 

breve, é suficiente para brincar com as expectativas do apreciador, criando um clima de 

suspense que será a tônica de todo o relacionamento entre os dois. 

 

O apaixonado beijo acontece dentro de uma cabine telefônica (Figura 03), com a 

imagem em câmera lenta, enquanto ao fundo se pode ouvir uma versão cantonesa de 

Take My Breath Away, música-tema do filme Top Gun – Ases Indomáveis10, de Tony 

Scott. A cena termina com um fade para o branco, carregando este momento com uma 

espécie de irrealidade que destaca esta imagem de todo o restante do filme. A duração 

deste beijo, acrescido à carga dramática promovida pela música e pela iluminação, 

revelam a importância que existe neste momento excessivamente sublimado. Como diz 

Jean-Marc Lalanne (1997, p.10), “Essa estrutura narrativa não é outra coisa que não a 

manifestação mais espetacular de um projeto estético que consiste em privilegiar o 

detalhe sobre o conjunto, a parte sobre o todo” – o momento presente ao passado e ao 

futuro, poder-se-ia acrescentar. 

 

A cena do beijo entre Wah e Ngor de certa forma simboliza a introdução do melodrama 

no interior do filme de gângster. Se a caracterização dos personagens se prendia aos 

detalhes cotidianos mais do que à ação propriamente dita, com a introdução do romance 

na vida do personagem principal isso fica ainda mais evidente. Enquanto Fly continua 

suas peripécias em Hong Kong, Wah passa momentos românticos puramente 

contemplativos em Lantau ao lado da prima/amante. Os dois passeiam pelo cais 

enquanto conversam futilidades e trocam promessas de amor. No entanto, este 

movimento narrativo que introduz o romance é o mesmo que o transforma em tragédia. 

                     
10 Top Gun – Ases Indomáveis (Top Gun, 1986). Direção de Tony Scott. Roteiro de Ehud Yonay. Com 
Kelly McGillis, Tom Cruise, Val Kilmer 
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Da mesma maneira que acontece o imprevisível encontro entre os personagens, o 

romance acaba também de forma brusca e inesperada. Wah mais uma vez é chamado 

para socorrer o little brother (“se você não tomar conta dele, quem vai?”, diz um outro 

personagem) e tem que deixar a amante logo no dia seguinte. Eles descobrem então que 

o relacionamento dificilmente terá um futuro, apesar do forte sentimento de ambos.  

 

Na despedida, quando Wah embarca no ônibus de volta a Hong Kong, o cover de Take 

My Breath Away volta a aparecer como pano de fundo. Esta cena é particularmente 

dramática, apesar de contida verbalmente. Um jogo de travellings para frente e para trás 

aproxima e afasta a imagem dos personagens enquanto eles se despedem. Nas poucas 

palavras que trocam, Wah promete voltar são e salvo, mas a expressão receosa de Ngor, 

que dá uma leve batida com os punhos cerrados na janela do ônibus, revela todo seu 

ressentimento, como se de alguma forma ela soubesse que aquele seria o último 

encontro dos dois. Os amantes trocam olhares que ressaltam a existência do fora de 

campo, ou seja, do que não é dito nem revelado, mas de alguma outra forma está ali 

presente. O comportamento essencialmente físico dos personagens, com ênfase no 

movimento de seus corpos e olhares, revela mais uma vez como os pequenos gestos e 

detalhes são fundamentais para o filme.  

 

Mesmo partindo de uma estrutura clássica e linear, As Tears Go By comporta cenas 

puramente desviantes, que escapam à lógica tradicional narrativa. É o caso da 

personagem feminina que representa a namorada de Wah antes do aparecimento de 

Ngor. Ela aparece somente uma vez no início do filme, dizendo que teve que abortar um 

filho dele. Os dois brigam e, depois disso, ela desaparece para só retornar perto do final, 

numa cena que não tem nenhum propósito narrativo aparente. Ela mudou bastante, já 

não se parece mais com a dançarina de boate que era antes. Está grávida novamente e 

casada com outro homem. Nesta cena, que provoca uma espécie de pausa na narrativa 

principal, o filme flerta com um rumo narrativo que não lhe pertence, mostrando mais 

uma vez o tom de arbitrariedade da narrativa.  

 

As Tears Go By é recheado de momentos como este, aparentemente desnecessários do 

ponto de vista narrativo, mas fundamentais para o estabelecimento do que chamaremos 
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de uma atmosfera melancólica sentimental que compõe o filme, calcada quase que 

exclusivamente no sentimento dos personagens. A obra é toda pontuada por estes 

pequenos gestos e movimentos, tais como o almoço silencioso dos primos no 

apartamento de Wah. Sabe-se que alguma coisa está acontecendo entre os dois, mas não 

se pode dizer o quê, uma vez que as ações neste filme não parecem ser ditadas por 

outras ações, mas sim por emoções. Nesta obra, não é uma ação que leva à outra e 

desencadeia a trama, como aconteceria num tradicional filme de gângster, mas uma 

outra coisa. A narrativa fílmica está totalmente colada aos personagens, e como estes 

não parecem estar em controle de suas vidas, o ritmo do filme torna-se também 

oscilatório. As Tears Go By flerta com todas as possibilidades narrativas da trama que 

apresenta, oscila entre o que poderia ter acontecido com os personagens, deixa certos 

caminhos em aberto.  

 

Unidade de estilo e linguagem 

 

Ainda assim, o fato é que As Tears Go By não funciona perfeitamente nem como um 

filme de gângster nem como um filme romântico. As negociações entre o gênero de 

partida (o gângster) e o objetivo propriamente artístico de Kar-wai são demasiadamente 

óbvias e contrastantes, de modo que não se pode falar, neste primeiro filme, de um 

estilo coerente. A alternância entre as cenas pertencentes a cada um destes eixos 

aparenta ser forçada, como se dois filmes completamente diferentes tivessem sido 

obrigados a ocupar o mesmo espaço diegético. Percebe-se que Kar-wai procura se 

libertar dos horizontes propostos pelo gênero, mas – talvez por questões comerciais, já 

que o filme foi feito por encomenda, ou mesmo por falta de experiência na direção de 

filmes – ainda não consegue imprimir sua marca estilística de forma identificável. Os 

personagens não chegam a assumir completamente suas funções narrativas, de modo 

que suas peripécias sentimentais não se desenvolvem suficientemente para provocar um 

interesse mais forte no apreciador. Justamente por ainda não ser considerada uma 

expressão convincente do universo fílmico estabelecido por Kar-wai, optou-se por 

analisar a obra ainda nesta parte ainda introdutória e contextual. 
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Mas se As Tears Go By não consegue alcançar os efeitos pretendidos, ao menos ele 

lança as bases do que ainda viria a ser chamado de estilo no trabalho de Wong Kar-wai. 

Temas como o desencaixe amoroso e a vida cotidiana urbana já são brevemente 

apresentados, marcas estéticas como a manipulação das cores e as angulações de 

câmera, bem como a manipulação do movimento na edição também podem ser 

percebidos nesta obra, ainda que não adquiram uma função claramente expressiva. 

Porém o mais importante neste filme é perceber como Kar-wai opera a construção de 

uma atmosfera particular, que mais tarde se desenvolverá na construção de um mundo 

onde as regras são ditadas pela experiência particular dos personagens, pela memória 

íntima de cada um dos diversos narradores de seus filmes, numa estratégia capaz de 

privilegiar, a partir de um mesmo eixo, a repetição e a imprevisibilidade.   

 

Em As Tears Go By o diretor demonstra ter apreendido os modos de manipulação dos 

diversos materiais cinematográficos durante os anos que passou trabalhando como 

roteirista e assistente de direção na televisão e no cinema. Foi somente através do 

domínio das formas clássicas de expressão cinematográfica que ele pôde posteriormente 

criar algo ligeiramente desviante, mas certamente único. No entanto, como foi possível 

comprovar, sua expressão artística não se encaixa facilmente nos limites de um gênero 

qualquer. Essa expressão só atinge o auge de sua potencialidade a partir dos próximos 

trabalhos, em que o diretor passa a ter um maior controle criativo sobre os processos da 

produção fílmica. É somente a partir de seu segundo filme de longa-metragem, Days of 

Being Wild, que Kar-wai se torna capaz de desenvolver uma obra única. 

 

Days of Being Wild chegou aos cinemas em 1991, inaugurando a criação da produtora 

Jet Tone (Zedong em cantonês), sediada em Hong Kong. Um dos poucos cineastas 

asiáticos a comandar uma produtora independente, Kar-wai pôde controlar de perto os 

detalhes da produção de todos os seus filmes a partir de então. Os roteiros de Days of 

Being Wild, Ashes of Time, Chungking Express, Anjos Caídos, Felizes Juntos e Amor à 

Flor da Pele foram todos escritos pelo próprio diretor, que trabalha sempre com a 

mesma equipe técnico/criativa, formada pelo diretor de fotografia Christopher Doyle, o 

editor William Chang e os atores Leslie Cheung, Maggie Cheung e Tony Leung, além 
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de aparições regulares de Andy Lau, Takeshi Kaneshiro, Faye Wong e Rebecca Pan, 

entre outros.  

 

A produtora Jet Tone mantém suas atividades graças ao prestígio crescente de Kar-wai 

no mercado cinematográfico mundial. Seus filmes não são recordistas de bilheterias, 

mas possuem grande aceitabilidade entre os festivais internacionais de cinema, 

principalmente os europeus. Ashes of Time, por exemplo, foi exibido na mostra 

dedicada aos cineastas estreantes no Festival de Cinema de Cannes. Felizes Juntos foi 

premiado neste mesmo festival (com a Palma de Ouro de melhor direção), assim como 

Amor à Flor da Pele (vencedor dos prêmios técnico de melhor fotografia e melhor ator 

para Tony Leung)11. No Festival de cinema de Hong Kong, o mais importante do 

cinema asiático, todos os seus filmes receberam indicações ao grande prêmio, sendo que 

Kar-wai venceu duas vezes como melhor diretor (por Days of being Wild e Chungking 

Express)12. 

 

Além de longas-metragens, a produtora Jet Tone também realiza trabalhos para outros 

suportes, o que certamente tem ajudado Kar-wai a manter a empresa economicamente 

ativa, conservando assim sua integridade e domínio criativo na realização dos filmes. O 

cineasta já dirigiu, por exemplo, o videoclipe da música Six Days, do DJ Shadow, e 

realizou três comerciais: um para a empresa de telefonia Motorola, outro para a grife 

internacional Lacoste, e um terceiro para uma nova linha de automóveis BMW. Este 

último é, na verdade, um curta-metragem de cerca de dez minutos feito para ser 

veiculado exclusivamente pela internet13. Outros cineastas contemporâneos 

participaram da campanha, como o inglês Guy Ritchie, o norte-americano David 

Fincher, o taiwanês Ang Lee e o mexicano Alejandro González Iñarritú. Estrelado por 

Mickey Rourke, Clive Owen e pela modelo brasileira Adriana Lima, o curta The Follow 

foi o mais próximo de Hollywood que Kar-wai já chegou14. 

                     
11 O filme mais recente de Wong Kar-wai, 2046, teve sua premiére mundial no Festival de Cannes de 
2004, em maio, quando foi selecionado para a competição oficial pela Palma de Ouro. 
12 Dados fornecidos pelo website <http://www.imdb.com> 
13 Os filmes encontram-se disponíveis em <http://www.bmwfilms.com> 
14 Fora da Ásia e do circuito dos festivais europeus, a distribuição dos filmes de Kar-wai é garantida, em 
boa medida, pelo investimento de outros artistas no trabalho considerado vanguardista do cineasta. É o 
caso do americano Quentin Tarantino, cuja produtora Rolling Thunder comprou os direitos de exibição de 
Chungking Express nos Estados Unidos, numa coleção especial que contém alguns dos filmes preferidos 
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É a partir desta notável autonomia de produção criativa que Kar-wai consegue, a partir 

de Days of Being Wild e nos filmes seguintes, elaborar um modo particular de construir 

mundos e atmosferas intimistas. Pode-se dizer que o diretor alcançou a produção de um 

estilo, ou seja, desenvolveu um modo particular de conduzir as histórias, de compor 

situações e personagens, de manipular a economia narrativa e o uso dos recursos 

técnicos e expressivos de maneira que os filmes, em conjunto, sustentem uma espécie 

de unidade. 

 

Neste momento torna-se importante ressaltar que o que está em jogo, neste caso, são as 

estruturas que compõem as obras de Wong Kar-wai, suas estratégias e procedimentos 

individuais. Para isso se considera uma possibilidade de análise que leve em conta cada 

uma dessas obras como uma estrutura individual, dotada de sentido próprio, mas, ainda, 

como cada um de seus filmes contribui, em conjunto com os outros, para a formação de 

uma identidade comum.  

 

Portanto, para esta perspectiva analítica, a questão do estilo de um autor não diz tanto 

respeito aos caprichos de uma mente criativa, mas aos materiais encontrados dispostos 

nas próprias obras. A obra de arte recebe o tom, o jeito, a marca e a linguagem peculiar 

de algum agente da realização, mas não é necessário identificar essa instância de 

realização para se verificar como é que uma linguagem particular aparece na obra. O 

percurso analítico seria, portanto, capaz de investigar de que forma se estabelece o 

processo formativo dessa obra, examinando cada um de seus filmes. 

 

                                                             
do diretor de Pulp Fiction. Na capa do DVD que integra essa coleção, o nome de Quentin Tarantino 
aparece com mais destaque do que o de Kar-wai, como se o norte-americano estivesse emprestando sua 
credibilidade à fita, e de alguma forma garantindo sua qualidade. No interior do disco o diretor reafirma 
essa impressão, apresentando um prólogo no qual explica ao público a importância dessa obra e como ela 
o influenciou em seu próprio trabalho como cineasta.!
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2.3 – Programas, efeitos e estratégias 

 

Uma vez tendo delimitado o objeto e o método de estudo da obra em questão, o 

caminho mais adequado para uma aproximação metodológica com o cinema de Wong 

Kar-wai seria ir diretamente ao encontro das obras, verificar seus funcionamentos 

internos e mecanismos de aproximação. A partir dessas análises se poderia também 

retirar aquilo que ficou estabelecido previamente como estilo, ou seja, uma forma 

particular de compor as obras em conjunto, oferecendo uma construção única e coerente 

de sentido. Antes de partir para este aprofundamento, porém, faz-se necessário tecer 

algumas anotações de caráter genérico sobre o cinema de Kar-wai, especialmente no 

que diz respeito aos materiais e programas de produção de efeito encontrados em seus 

filmes.  

Contraposição entre o discurso visual e o narrativo 

Como já foi dito anteriormente, Wong Kar-wai é tido como um dos mais importantes e 

criativos representantes do cinema asiático contemporâneo. Embora sua obra ainda não 

tenha chamado muita atenção dos estudos acadêmicos sobre cinema, não são poucos os 

veículos jornalísticos de todo o mundo (incluindo-se aí desde jornais diários a revistas 

especializadas em arte) que se dedicam a realizar estudos e perfis de seu trabalho. 

Nestes variados estudos, uma linha de aproximação com o objeto parece se sobressair: a 

que procura associar seu trabalho com uma espécie de dicotomia entre forma e 

conteúdo. É comum ler nesses textos considerações a respeito da falta de uma unidade 

narrativa em detrimento de um cuidado predominantemente estético. O crítico Stephen 

Teo resume da seguinte forma este tipo de argumento: “os elementos-chave do cinema 

de Wong – o que críticos mais velhos chamariam de ‘atmosfera’ ou ‘caracterização’ – 

são fundados na abstração visual mais do que no enredo propriamente dito” (TEO, 

2001). 

  

A forma estaria, então, sendo compreendida como a porção ótico-sonora do filme 

(cenários, fotografia, vestimentas, músicas etc.), e conteúdo como a porção estritamente 

lingüística, ou melhor, narrativa. A predominância do apuro com materiais estéticos em 

contraste com a falta de uma condução narrativa dominante, cedendo lugar a pequenas 
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histórias que se intercalam, se cruzam e se complementam; a inserção de elementos 

digressivos que fragmentam a narrativa, como idas e vindas no tempo, elipses e 

antecipações; e a repetição de temas e estruturas narrativas, sonoras e visuais são 

elementos que freqüentemente levam a uma caracterização da obra de Kar-wai como 

dotada de ênfase predominantemente estética em detrimento de uma unidade narrativa, 

o que pode levar a uma conclusão precipitada de seus filmes como essencialmente 

formalistas. A questão da forma e do conteúdo estaria relacionada, de modo mais 

específico, a uma aparente contraposição entre o discurso visual e o discurso narrativo 

nos filmes. 

 

Ora, a própria natureza deste questionamento diz respeito ao problema da categorização 

dos materiais fílmicos. Fotografia, enquadramentos e movimentos de câmera, incidência 

de luz, edição, todos estes são materiais comumente associados à função técnica que 

exercem no cinema. Já os materiais narrativos ou ligados à narrativa, como 

personagens, direção e enredo, são quase que naturalmente associados à função 

expressiva. Nenhum destes materiais, no entanto, está engessado num determinado 

modo de funcionamento, de forma que não possa se movimentar entre os diferentes 

extratos fílmicos. Tanto os materiais técnicos podem exercer funções expressivas 

quanto materiais narrativos podem exercer funções técnicas no interior de um único 

filme. Cabe ao analista verificar que funções os materiais exercem no interior de cada 

filme, e que espécie de programa de produção de efeitos eles integram.  

 

É preciso deixar claro que não se trata de ignorar as diferenças entre as operações que 

estão em jogo no cinema. Como bem observa Christian Metz, a arte cinematográfica é 

composta por expressividades lingüísticas e outras categorias expressivas como a 

música, os ruídos e a própria imagem. “Qualquer palavra (...) tem a característica antes 

de mais nada de dizer alguma coisa, enquanto que a imagem, o ruído e a música, mesmo 

quando dizem muito, devem antes de mais nada ser produzidos” (METZ, 1972).  

 

De fato, estes elementos não se encontram no mesmo nível na composição 

cinematográfica, e neste caso fala-se de uma diferença em perspectiva histórica além de 

conceitual. O discurso imagético, por ter nascido junto com o cinema, é seu elemento 
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mais específico, pois é o único que não se encontra isoladamente em outras artes. Já o 

discurso verbal, agregado ao cinema anos depois de seu advento, parece sempre um 

pouco descolado da unidade fílmica, nunca faz parte integralmente de sua matéria (pois 

é sempre, antes de matéria fílmica, matéria verbal). A expressividade é formada 

justamente pela composição destes elementos que, apesar de diferentes, não são 

exatamente incompatíveis – eles se dão à composição especialmente na produção 

narrativa.  

 

Nos filmes de Wong Kar-wai percebe-se que há, de fato, uma função fortemente 

expressiva dos materiais propriamente técnico/estéticos, como a fotografia e a edição, 

por exemplo. O uso abundante de diferentes tipos de granulação de filme, de escalas de 

cores contrastantes, de filtros e angulações, de lentes e enquadramentos, bem como de 

uma edição feita de cortes numerosos (ritmada sobretudo em composição com a 

música), oferece ao apreciador um extrato expressivo que é visual e sensorial, antes 

mesmo de ser narrativo. Essa expressividade está associada sobretudo à sensação de 

agrado ou beleza, à harmonia entre as cores e textura dos materiais (personagens e 

objetos), à combinação rítmica entre imagens e sons.  

 

O tratamento dado ao extrato visual dos filmes confere uma certa autonomia a este tipo 

de material, oferecendo uma unidade expressiva que pode inclusive ser analisada 

isoladamente. Retornando à imagem com a qual este trabalho foi iniciado, o primeiro 

fotograma de As Tears Go By (ver Figura 01), pode-se perceber como opera essa 

autonomia dos materiais estéticos. O campo completo por uma imagem estática de 

televisores, que por sua vez refletem a imagem em movimento de brancas nuvens, é um 

belo exemplo do poder visualmente impactante das imagens. Ela não possui nenhuma 

ligação direta com o restante da narrativa do filme, mas está ali para oferecer uma outra 

espécie de sensação ao espectador – uma sensação contemplativa, sobretudo, 

praticamente fotográfica. Assim como essa imagem específica, todos os filmes deste 

autor possuem praticamente o mesmo nível de detalhamento visual, o que faz com que 

as obras se tornem identificáveis enquanto unidade ainda no extrato sensorial, antes 

mesmo de qualquer iniciativa narrativa.  
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A partir dessa breve descrição pode-se compreender porque tantos críticos e analistas 

atribuem ao cinema de Wong Kar-wai apenas um programa de produção de efeitos 

sensorial, calcado nos elementos estéticos e sonoros, e não emocional. O impacto 

estético que as imagens dos filmes oferecem ao espectador pode facilmente levar a esta 

conclusão, que não deixa de ser precipitada. Uma análise mais aprofundada é capaz de 

separar, no mínimo, duas funções para este tratamento estético particular. A primeira 

delas está ligada ao estabelecimento de um estilo ou de uma linguagem visual, 

identificável enquanto tal, que apela diretamente à sensorialidade do apreciador. É uma 

maneira de trabalhar a imagem de modo que, ao primeiro contato com o apreciador, este 

seja capaz de dizer: “este é um filme de Wong Kar-wai”. Este tratamento imagético 

opera num nível primário, antes de qualquer aprofundamento no programa poético que 

certamente está no centro de sua obra.  

 

Mas este tratamento estético/estilístico, ao contrário do que pode parecer à primeira 

vista, não opera de forma totalmente independente do programa poético, mas sim em 

sintonia com ele. Dessa forma, pode-se dizer que a segunda função do tratamento 

estético dado às imagens está relacionada a aspectos da narrativa como construção de 

personagens, localização de cenários, expressão de estados de ânimo, elipses e 

marcação da passagem do tempo, estabelecimento de uma determinada atmosfera, 

enfim, uma infinidade de processos expressivos. A utilização da lente grande angular 

em alguns filmes (mais notadamente em Anjos Caídos) promove uma extrema 

aproximação com os personagens, uma vez que seus rostos são sempre vistos em 

grandes closes, estratégia que contribui para o processo de identificação com o 

apreciador. A câmera lenta também promove diferentes efeitos de ordem emocional, 

que vão desde um efeito contemplativo em cenas românticas até a desdramatização da 

violência em algumas seqüências de luta. Há ainda muitas outras formas de se 

exemplificar a contribuição dos elementos estéticos para o programa poético, de forma 

que elas serão vistas com maior detalhamento no momento da análise de cada filme em 

particular. 
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Tempo e narrativa 

 

A manipulação estética dos materiais visuais nos filmes de Kar-wai também parece 

obedecer a um outro extrato narrativo, que diz respeito ao caráter instável da narrativa. 

De certa forma, o uso arbitrário de diferentes filtros e cores, de enquadramentos e 

movimentos de câmera, de granulações que se alternam sem nenhuma indicação de 

sentido aparente equivale à também aparente arbitrariedade da narrativa. De fato, nos 

filmes de Wong Kar-wai a economia narrativa parece obedecer a um ritmo bastante 

particular, ditado não exatamente pela duração ou pelo encadeamento lógico dos 

acontecimentos narrados, mas pelo fluxo de consciência dos personagens. O fluxo 

temporal ou cronológico das histórias, apesar de seguir uma ordem perfeitamente 

identificável, é constantemente quebrado pela inserção de memórias, repetições e 

antecipações. Esta característica está relacionada ao fato de não haver uma história 

principal nestes filmes, um leitmotiv ou fio condutor forte, diante do qual todos os 

outros são secundários. Não há em Kar-wai uma “grande história”, que organiza as 

outras, mas sim uma série de mínimos enredos que se desdobram em tramas 

independentes, se interrompem, se contrapõem e assim por diante.  

 

Segundo André Gaudreault (1989, p.40), o que constitui a narrativa fílmica é a noção de 

transformação, implicada numa modificação (o estado inicial não pode ser idêntico ao 

estado final) e numa certa permanência do sujeito transformador no decorrer da ação. 

Desta forma, o constante estado de transformação da imagem cinematográfica (sucessão 

de planos) sublinha a característica narrativa do cinema. Nos filmes em questão há uma 

evidente narração dos fatos e uma evolução (transformação) para cada uma das histórias 

que se cruzam, ainda que isso não aconteça de forma tradicional. Ocorre que, neste 

caso, as quebras temporais e outros elementos digressivos são utilizados justamente 

enquanto estratégias narrativas. A transformação narrativa da obra de Kar-wai é 

marcada não pela linearidade da sucessão dos acontecimentos, mas pela falta de 

precisão na dosagem das informações e sobretudo pela repetição.  

 

Essa falta de linearidade não coincide, como se poderia pensar, com o modo narrativo 

não-linear tão comum nos filmes de ficção contemporâneos. Neste tipo de filme, ainda 
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que a ordem dos acontecimentos esteja desencontrada ou de trás para a frente, é possível 

‘montar’ mentalmente os pedaços do quebra-cabeça e recompor a linha da ação. Nos 

filmes de Wong Kar-wai esse movimento já não se torna possível – pelo menos não 

dessa maneira. Mesmo que se tente recompor a ação, algum detalhe sempre vai faltar à 

compreensão. Isso não quer dizer, entretanto, que estas sobras (ou faltas) narrativas 

constituem uma falha artística – os filmes não são incompreensíveis, por exemplo –, 

mas apenas que a lógica de distribuição e manipulação das informações narrativas opera 

de forma diferenciada em sua obra. Aqui já não se trata apenas da manipulação de 

presente, passado e futuro mas, também, de elementos da memória e da imaginação dos 

personagens misturados a esse passado, presente e futuro. Desse modo, pode-se dizer 

que as sobras, falhas e elipses fazem parte do mundo criado por Kar-wai. 

 

Este mundo particular, diga-se, refere-se a narrativas íntimas dos personagens, histórias 

verdadeiramente mínimas e cotidianas, com características do que, em literatura, seria  

chamado de crônica. Não há todo o desenvolvimento de uma história, mas apenas partes 

e pedaços suficientes para, juntos, provocar algum efeito específico. A dosagem 

particular de informações a respeito dos personagens é um elemento fundamental na 

criação deste universo. A parcimônia narrativa consiste em sonegar algumas 

informações importantes e se demorar em outras puramente contemplativas ou de 

natureza íntima. Alguns dos filmes podem ser considerados pela forma aparentemente 

descuidada com que tratam os personagens – a falta de explicações sobre o passado e o 

futuro das pessoas, a inexistência ou a fraqueza de um contexto temporal ou social, a 

efemeridade com que os relacionamentos acontecem e se desenvolvem, a falta de 

situações-chave e desfechos definitivos. Não existe, por exemplo, a familiar cena de 

apresentação dos personagens, onde as bases de todo o desenvolvimento dramático 

tomam lugar. Os personagens simplesmente aparecem e desaparecem de forma 

inesperada, imprevisível. Muitas vezes se sabe tão pouco sobre eles que parece 

impossível conseguir acompanhar ou mesmo se emocionar com o que está sendo 

mostrado. No entanto, temas como a solidão e a busca pelo amor verdadeiro ganham 

coerência no interior desta particular economia narrativa, onde não se sabe o nome 

completo de um personagem, mas é possível acompanhar seus sentimentos e 

pensamentos a cada momento. 
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Em grande parte dos filmes, os diversos personagens são narradores de suas próprias 

experiências, calcadas principalmente na procura amorosa. O recurso da narração em off 

é utilizado com grande freqüência, embora essa narração não se preocupe tanto em 

detalhar o andamento da história, mas sim relatar o fluxo de sentimentos e experiências 

dos personagens, como numa espécie de diário. A ação dramática, no sentido clássico 

do termo, se desenrola em segundo plano, enquanto eles tecem comentários sobre seus 

desejos, pensamentos, medos, anseios ou lembranças. Solitários, estes personagens não 

falam para ninguém a não ser para si mesmos. O espectador torna-se, portanto, 

observador/testemunha destes relatos que, em muitos momentos, chegam a substituir os 

diálogos. É importante notar que, ainda que não se preocupem com a história, muitas 

vezes os comentários em off são responsáveis por promover uma certa unidade 

narrativa, unindo pedaços desconexos da história, explicando uma elipse ou uma 

antecipação, revelando um fato que ficou de fora da narração etc. 

 

A narração em off de diferentes personagens no interior do mesmo filme, sem uma 

aparente organização hierárquica, cria ainda uma relação interessante com o lugar da 

narração no cinema de Kar-wai. André Gaudreault (1989, p.107) chama de grand 

imagier ou narrador fundamental uma instância intra-textual que representa o autor, este 

sim real e concreto, do discurso. Há uma mediação entre as instâncias intra-textuais de 

uma narração fílmica e o autor real, responsável pela comunicação da história, 

configurado numa espécie de “voz narrativa”. Na obra de Kar-wai, o narrador 

fundamental tende a ter sua “voz” amenizada pela presença dessas diversas outras vozes 

no interior da narrativa. De fato, é como se o narrador fundamental se retirasse de cena e 

deixasse a condução da história a cargo somente dos personagens, sem maior 

interferência no rumo narrativo. Como cada um deles se expressa de uma forma 

diferente, o que se tem no final das contas são versões particulares – e possivelmente 

contrastantes – para uma mesma história ou para diferentes histórias. Não há uma 

‘narração oficial’ da história, mas uma verdadeira coleção de monólogos. Não raro estes 

monólogos entram em contradição, mostram-se falsos ou equivocados, provocando uma 

fluidez narrativa que oscila de voz em voz. 
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No entanto, esta “voz narrativa” fundamental se faz presente ainda em outros extratos 

fílmicos, de acordo com suas diferentes funções. Neste ponto, pode-se dizer que a 

condução narrativa na obra de Kar-wai opera em duas frentes complementares. A 

princípio, compreende-se que ela pode tanto mostrar (ou exibir) quanto narrar. Segundo 

Gaudreault, a monstration (exibição) opera nos níveis pró-fílmico (o que se apresenta 

para a câmera) e fílmico (filmagem), manipulando elementos específicos da narração 

fílmica como a mobilidade da câmera, os pontos de vista, a iluminação e o foco das 

imagens, entre outros. Apesar de possuir alguns indicativos de autonomia narrativa 

valorizados pela cenografia e pelos movimentos de câmera, ele opera sempre num 

contínuo unipontual, preso sempre ao presente, ao que se desenrola diante da câmera, 

sem muitas possibilidades de manipulação temporal. 

 

Gaudreault (1989, p.107) afirma que “o monstrateur pode mais facilmente produzir uma 

substância que se apresenta como um ‘narrar sem narrador’, como um discurso sem 

enunciador”. No entanto, na obra de Kar-wai, freqüentemente a monstration adquire 

uma função expressiva. Ao contrário do que acontece nos filmes dramáticos clássicos, 

onde há uma tentativa de naturalização através da supressão da manipulação narrativa, 

na obra em questão são poucas as imagens que não sofreram algum tipo de manipulação 

ou elaboração, mesmo num extrato pró-fílmico. Com todos estes elementos, a obra 

deixa claro que é um produto de construção, e não uma representação ficcional da 

realidade. Neste momento, ainda não se está falando exatamente de narração, mas sim 

de exibição. Pois é justamente no âmbito da exibição que Kar-wai evidencia as marcas 

de seu discurso, usando para isso sobretudo elementos visuais.  

 

É o caso, por exemplo, dos enquadramentos e angulações. O enquadramento ressalta de 

forma bastante evidente o espaço cenográfico nos filmes. Os personagens são vistos 

sempre atrás de alguma coisa (geralmente um móvel) ou mesmo através de uma porta, 

janela, cortina, espelho etc. São freqüentes também os planos de objetos isolados, 

alguns deles bastante detalhados. Já no campo das angulações, pode-se dizer que não 

são raras as movimentações de câmera (que geralmente oscila livremente entre objetos e 

personagens), bem como as oportunidades em que o próprio aparato técnico – a câmera, 

por exemplo – torna-se uma parte presente na mostração fílmica, deixando de ser 
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naturalizada para se tornar visível e expressiva. Além disso, pode-se mencionar o uso de 

diferentes lentes, pontos de vista e iluminação como elementos desse “discurso visual” 

que se apresenta nos filmes. “Toda narrativa é a um só tempo discurso (de uma instância 

que conta) e história (do mundo contado)”, diz Gaudreault (1989, p.78). Quando a 

narrativa se aproxima mais do mundo contado, ela evidencia a história em detrimento da 

instância que narra. Quando, ao contrário, ela se aproxima dessa instância, trata-se do 

discurso. Nesta obra a presença do discurso é ressaltada pela manipulação expressiva 

dos materiais citados acima.   

 

Mas se no âmbito da monstration ainda se consegue com certa facilidade essa constante 

movimentação entre discurso e história, para a narração propriamente dita as marcas da 

enunciação narrativa se tornam indiscutivelmente evidentes. A fluidez com que se 

conduz a narrativa nos filmes de Kar-wai e seus múltiplos narradores não quer dizer que 

não exista um único enunciador. Ele existe, naturalmente, e está presente principalmente 

na montagem ou no encadeamento dos planos – que é onde, para muitos autores, a 

narração fílmica de fato começa. “É efetivamente pela montagem que o espectador 

prova a sensação de não estar somente a observar certa história que se desenrola diante 

de seus olhos”. (GAUDREAULT, 1989, p.109)  

 

A montagem representa justamente o encadeamento de segmentos fílmicos segundo 

uma indicação temporal de continuidade (os flashfowards e flashbacks são exemplos 

bastante comuns dessa possibilidade), operando no nível filmográfico (tratamento e 

encadeamento das imagens já filmadas, combinação de planos), onde seu poder de 

manipulação toma lugar. “A montagem permite às imagens fílmicas ascenderem à 

dimensões ocultas do discurso” (GAUDREAULT, 1989, p.108), ou seja, ao passado e 

ao futuro. Para o apreciador, naturalmente, a montagem não se apresenta propriamente 

como ato técnico prévio ao filme, mas sim como encadeamento das porções filmadas, 

como ordenação e encaixe das porções narrativas.  
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Tempo e repetição 

 

No cinema de Kar-wai, esse encadeamento é promovido por uma montagem que atua de 

forma bastante expressiva, seja em cenas onde os cortes rápidos e ritmados lembram a 

estética presente em certos videoclipes contemporâneos, oferecendo diferentes pontos 

de vista para os mesmos acontecimentos ao mesmo tempo; seja em longos planos-

seqüência onde a passagem do tempo é induzida por uma forma de narrar 

contemplativa; seja na utilização contínua de flashbacks, flashforwards, antecipações e 

elipses. De fato, uma das principais funções da montagem é justamente oferecer uma 

continuidade temporal entre as ações, costurando a narrativa numa certa unidade. Neste 

caso, a unidade não obedece uma única continuidade temporal, mas se divide em 

múltiplas unidades de tempo. Os filmes de Kar-wai se passam geralmente no presente 

imediato, num curto espaço de tempo, mas no qual a temporalidade dita “real” ou 

cronológica é desconstruída em nome de uma temporalidade interior, pessoal, regida 

sobretudo pela memória dos personagens.  

 

Os filmes parecem seguir não a duração normal dos acontecimentos, mas sim a 

impressão de passagem do tempo para cada personagem, de forma que, em alguns 

filmes, diferentes velocidades de imagem são apresentadas no interior de um mesmo 

plano, quebrando a idéia de que um plano é uma unidade temporal homogênea. Cada 

seqüência é encadeada a partir dessa experiência íntima dos personagens, de modo que 

algumas podem durar muito tempo, enquanto outras são extremamente rápidas. O autor 

Tony Rayns, na edição de setembro de 1995 da revista Sight and Sound, escreveu: 

"Wong é um poeta do tempo. Nenhum outro diretor desde Alain Resnais foi tão 

atencioso com o efeito tempo na memória, nas sensações e emoções. Poucos conseguem 

dar a seus filmes uma noção tão metafísica do tempo em ação: dilatando, esticando, 

arrastando, cortando, adiantando" (RAYNS, 1995). 

 

A questão do tempo é também tematizada no interior dos filmes de diferentes maneiras. 

A primeira e mais óbvia delas aparece logo nos títulos das obras. Alguns, como As 

Tears Go By, Days of Being Wild e Chungking Express, acentuam o aspecto temporal 

dos eventos; outros simplesmente incluem a palavra “tempo”, a exemplo de Ashes of 
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Time15. Num extrato visual, percebe-se que os filmes apresentam uma grande 

quantidade de relógios de parede, despertadores ou outros objetos que se movimentam 

de forma ritmada, quase sempre evidenciados em planos-detalhe. Num extrato mais 

narrativo, os personagens estão sempre comentando sobre a passagem do tempo, 

lembrando ou lamentando acontecimentos passados ou fazendo planos para o futuro etc. 

Datas e horários são freqüentemente mencionados, o tempo é motivo principal para os 

inúmeros encontros e desencontros entre os personagens, a passagem do tempo é 

expressa inclusive em suas profissões e/ou modos de vida, que geralmente apresentam 

um interessante contraste entre rapidez (empregos em cadeias de fast food, por 

exemplo) e ociosidade (empregos com muito tempo livre). (MAZIERSKA; 

RASCAROLI, 2000). 

 

Vale lembrar que a experiência temporal é acima de tudo subjetiva, de modo que cada 

personagem parece ter a sua própria “temporalidade” no interior de cada filme. Muitos 

deles vivem no presente, alheios aos acontecimentos passados e indecisos quanto ao 

futuro quase sempre imprevisível. É por isso que muitos autores caracterizam o cinema 

de Kar-wai como essencialmente jovem e individualista. Como diz Jean-Marc Lalanne 

(1997, p.22), “o planeta de Kar-wai é povoado por órfãos e solteiros. Os personagens 

pertencem à uma única geração, compreendida entre vinte e trinta anos, e a geração 

precedente, a dos pais, parece ter desaparecido”. Eles são, efetivamente, anjos caídos 

num tempo presente, sem relações ou laços duradouros, sem origem definida, sem um 

ambiente fixo ou estabelecido. Voláteis, estão sempre se mudando, viajando, trocando 

de emprego, procurando começar de novo (a vida, o romance ou o que quer se seja). 

 

Essa temporalidade particular dos personagens está calcada sobretudo na repetição. No 

cinema de Kar-wai a repetição – de temas, estruturas, gêneros personagens e situações – 

chega mesmo a ser usada como unidade de tempo, de certa forma quebrando o 

                     
15!Vale lembrar que estes títulos em inglês ou português nem sempre correspondem a uma tradução literal 
dos nomes originais em cantonês. Ashes of Time, por exemplo, tem o título original de Dongxie Xidu, que 
corresponde à junção dos nomes dos personagens principais (ver análise de Ashes of Time). Nem todos os 
títulos possuem uma tradução literal disponível. 

!
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encadeamento natural da narrativa. A repetição de cenas e situações idênticas remonta 

imediatamente à rotina, aos momentos aparentemente banais em que as pessoas são 

representadas. O cinema de Kar-wai é um cinema de tempos-mortos, quer dizer, de 

situações do cotidiano aparentemente banais, onde não se verifica a tradicional 

estratégia preparação-desfecho. O tédio, a solidão e a rotina fazem parte da vida dos 

personagens, e são estes momentos aparentemente ociosos que lhes fornecem uma 

verdadeira unidade. Cenas cotidianas, como o ato de comer, dormir ou trabalhar, o 

mesmo trajeto que se faz todos os dias ou os mesmos hábitos caseiros, são retratadas à 

exaustão, seja na repetição pontual dessas ações ou na reiteração de uma mesma 

imagem ou ação (ainda que geralmente seja vista por ângulos diferentes). Essa 

estratégia também é utilizada entre os filmes, e não só no interior de cada obra em 

particular, criando assim um efeito de complementaridade e auto-referencialidade na 

obra. Cenas, nomes, cenários, músicas e objetos idênticos são encontrados em mais de 

um filme, às vezes com leves mudanças de contexto, às vezes com entonações ou 

enquadramentos diferenciados.  

 

No cotidiano, é como se os personagens não tivessem o controle de suas vidas, como se 

os acontecimentos, de tão banais, automatizados e repetitivos, mal dissessem respeito 

àqueles a quem acontecem. Como já se disse anteriormente, a instabilidade da narrativa, 

a falta de uma condução firme e previsível, está diretamente relacionada à repetição, aos 

constantes recomeços das mesmas histórias. Essa repetição gera uma certa circularidade 

da narrativa, mas com isso não se está querendo dizer que não haja mudança, que 

nenhuma ação dramática aconteça no interior dos filmes. As mudanças e transformações 

são inseridas no interior dessa circularidade sobretudo através de detalhes ou sugestões. 

É justamente através da reiteração dos mesmo temas, imagens e cenas que as pequenas 

diferenças, de outra forma imperceptíveis, ganham seu espaço e movimentam a 

narrativa, forçando-a a ir de um ponto inicial a um ponto final.  

Som, cultura pop, gêneros  

Entretanto, a questão da repetição como unidade temporal não encontra sua maior 

expressão na narrativa, mas sim na conjunção com a trilha sonora. Isso ocorre porque a 

percepção do som está diretamente ligada a uma percepção temporal. A própria 
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natureza da expressão sonora implica numa noção de movimento, de deslocamento, 

ainda que mínimo. “Traço de um movimento ou de um trajeto, o som possui sua 

dinâmica temporal própria” (CHION, 1990, p.13). A percepção do som, portanto, é 

dada de forma mais rápida que a percepção visual, porque acontece numa linha que é 

essencialmente temporal, enquanto a visão trabalha com o espaço além do tempo. Num 

primeiro contato com um material áudio-visual, o olho tende a ser mais hábil 

espacialmente e o ouvido temporalmente. 

 

Essa diferença de natureza entre a percepção visual e a sonora influencia diretamente na 

experiência cinematográfica.  

 

“Se o cinema sonoro pode utilizar freqüentemente movimentos complexos e 

fugidios produzidos no interior de um plano visual atravancado com personagens e 

objetos, é porque o som que está submetido à imagem é capaz de pontuar e detalhar, 

dentro dela, um trajeto visual particular” (CHION, 1990, p.14).  

 

O som pode, portanto, influenciar o tempo e o ritmo da imagem de variadas formas, a 

depender do tipo de imagem e de som, naturalmente. O importante, neste caso, é 

registrar que a influência do som na percepção da imagem cinematográfica está 

diretamente relacionada à linearidade. Sabe-se que os fenômenos sonoros são mais 

caracteristicamente vetorizado no tempo, com um começo, meio e fim não reversíveis, 

do que os fenômenos visuais. Ora, uma seqüência qualquer de imagens pode conter uma 

certa linearidade, mas se ela estiver acompanhada por um som também linear e 

vetorizado, a idéia de sucessão temporal estará completa. 

 

Nos filmes de Wong Kar-wai a função expressiva do som, em especial da música, é 

clara. Os temas e canções são utilizados para acelerar ou suavizar o movimento das 

imagens, ressaltando sensações específicas criadas pela narrativa. Porém, a função mais 

relevante do som nesta obra, como já se disse, está calcada na repetição. Em todos os 

filmes há um tema musical que perpassa diferentes momentos da obra e é geralmente 

repetido inúmeras vezes. Essa repetição musical está relacionada à repetição das 

imagens, um mecanismo que obriga a ação dramática a voltar sempre ao mesmo ponto. 
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Neste caso, além de provocar a sensação de linearidade, o som provoca uma sensação 

de circularidade que está em sintonia com a narrativa fílmica apresentada. A trilha 

sonora funciona, neste caso, como uma unidade própria de tempo, seja para marcar o 

início ou o final de uma ação. A repetição de temas musicais não se submete, mas se 

impõe ao desenrolar da história, criando porções narrativas individuais dentro da própria 

narrativa. 

 

Além disso, a trilha sonora também exerce as funções tradicionais de caracterização de 

personagens, de ligação afetiva, de demarcação de um lugar ou de uma certa atmosfera. 

Na obra de Kar-wai a música está intimamente atrelada à existência dos personagens. 

Ela quase sempre provém do campo narrativo, seja em cenas onde os personagens 

ouvem música ou cantam e dançam eles mesmos. É comum cenas em que a narrativa 

sofre uma espécie de pausa para que os personagens escutem música ou dancem. Nesses 

ambientes sonoros criados pelos próprios personagens, as canções ganham uma 

expressão especial. Cada filme tem uma ou mais partes cantadas: Take My Breath Away 

em As Tears Go By, Happy Together em Felizes Juntos, California Dreaming e a 

versão cantonesa de Cranberries em Chungking Express, a remixagem de Massive 

Attack em Anjos Caídos e os boleros em espanhol de Nat King Cole em Amor à Flor da 

Pele. Freqüentemente o autor trabalha com partes de canções de um mesmo disco ou 

artista inseridas em momentos diferentes dos filmes, modulando esses pedaços como 

temas musicais que se repetem e adquirem diferentes funções no interior do filme.  

 

Uma dessas funções está relacionada, como foi dito, à caracterização dos personagens, 

seja no estabelecimento de uma atmosfera, um estado de espírito ou na relação deles 

com a letra da música ou mesmo com seu gênero. O motivo pelo qual poucas canções 

tradicionais ou folclóricas chinesas são utilizadas nestes filmes (mesmo naqueles que 

não se passam no tempo atual) tem a ver com o fato de seus personagens serem em sua 

maioria pessoas jovens, com gostos e hábitos particulares e, em geral, metropolitanos. 

As canções não ilustram o contexto preciso da narrativa (contexto temporal ou 

geográfico, por exemplo) mas, ao contrário, evocam um universo que é puramente 

referencial, íntimo.  
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Esta estratégia está, por sua vez, relacionada a um outro traço estilístico do cinema de 

Kar-wai, que é uma relação estreita com o que chamamos de cultura popular 

contemporânea ou cultura pop16. As referências à música popular aparecem nas trilhas 

sonoras de forma marcante: o filme As Tears Go By é batizado em homenagem a uma 

canção dos Rolling Stones; grupos famosos como The Mamas and The Papas e Massive 

Attack aparecem na trilha de Chungking Express e Anjos Caídos. Mas a referencialidade 

não pára neste aspecto, considerando-se que muitos dos atores que costumam trabalhar 

nesses filmes são cantores pop famosos na China, como é o caso de Faye Wong, que 

inclusive canta a versão cantonesa de uma música dos Cranberries na trilha sonora de 

Chungking Express. 

 

O estilo visual cheio de detalhes já mencionado seria um outro elemento responsável 

pelas inúmeras referências à cultura contemporânea e suas características, 

comportamentos e símbolos mais proeminentes. É comum se verificar a inserção de 

logomarcas de empresas mundialmente conhecidas, cadeias de fast-food e outros 

símbolos proeminentes da globalização fazendo parte do cotidiano dos personagens. A 

edição rápida e com muitos cortes, associada à realização de videoclipes, é mais um dos 

expoentes da expressão dessa chamada cultura pop. Não é por acaso que este aspecto 

dos filmes de Kar-wai tem chamado a atenção de cineastas norte-americanos que 

também trabalham com o mesmo tipo de material, como é o caso de Quentin Tarantino 

(cuja produtora Rolling Thunder distribuiu Chungking Express no ocidente). 

 

Em tempo, um outro elemento fundamental do estilo de Wong Kar-wai é a maneira 

como estas referências formais e temáticas à cultura pop ocidental acrescentam-se e se 

misturam às raízes orientais e à configuração particular da cultura contemporânea em 

metrópoles como Hong-Kong, “um lugar que engloba a pressa, a eficiência e a obsessão  

                     
16 Segundo a definição de Roy Shuker (1999, p.83), a palavra cultura é usada em discursos como música, 
moda, artes, nacionalismo e estudos culturais, cada contexto discursivo indicando um uso particular. No 
caso da cultura popular, o autor aponta duas fontes principais: uma cultura orientada para o comércio e 
uma cultura do povo e para o povo. “Embora o termo seja às vezes empregado nesse segundo caso, 
acabou sendo vinculado aos meios de comunicação de massa: a comunicação impressa, sonora e visual de 
larga escala, incluindo imprensa, publicidade, rádio e televisão, filmes e vídeos, telecomunicações e a 
indústria fonográfica” (SHUKER: 1999, p.83). No caso da obra de Wong Kar-wai, considera-se que ele 
faz referência a elementos dessa cultura popular quando utiliza símbolos dos extratos acima mencionados 
de alguma forma representados em seus filmes. 

 66



com dinheiro característicos do capitalismo moderno” (MAZIERSKA; RASCAROLI, 

2000, p.4). Embora muitos dos personagens vivam à margem dessa sociedade 

capitalista, elementos como a infinita circulação de informações, a poluição visual, 

sonora e ambiental, o ritmo frenético do dia-a-dia, a dimensão metropolitana da city that 

never sleeps e os espaços reduzidíssimos dos ambientes domésticos e comerciais 

possuem lugar garantido na representação espacial dos filmes. “As ruas estão cheias de 

pessoas indo ou saindo do trabalho. Parece impossível ficar parado, já que a multidão é 

tão densa que carrega um indivíduo com ela” (MAZIERSKA; RASCAROLI, 2000, 

p.4). 

 

Outro forte traço estilístico ligado à representação da cultura contemporânea está na 

forma com que o cinema de Kar-wai, seguindo o exemplo de outros representantes do 

cinema atual, transforma gêneros cinematográficos já estabelecidos. Além de trabalhar 

com temas e tipos de personagens específicos (a solidão e rapidez da vida nas grandes 

cidades, os personagens deslocados, carentes, necessitados de amor e compreensão, 

sempre prontos para partir em busca de um novo começo e para longe do fracasso), Kar-

wai manipula clichês de gêneros clássicos como o melodrama, a comédia, os filmes de 

gângster, o cinema de artes marciais e o film noir, entre outros, retomando alguns de 

seus elementos mais conhecidos e redimensionando-os na tentativa de criar um universo 

diferente e particular.  

 

O único de seus filmes que poderia ser totalmente enquadrado num gênero é justamente 

o primeiro, As Tears Go By. A partir dele, Kar-wai continua a trabalhar com gêneros, 

mas sob outra perspectiva. O autor parte dos horizontes de expectativas criados por 

gêneros populares, utilizando sobretudo os personagens-símbolo, como o assassino no 

filme de gângster, a femme fatale no film noir ou o espadachim nos filmes de artes 

marciais. No entanto, não raro os personagens que representam estes arquétipos nos 

filmes provam ser bem diferentes de suas imagens no decorrer da obra. A narrativa 

também segue um rumo diferenciado daquele que se poderia esperar de um filme de 

gênero. Esse jogo de constante criação e quebra de expectativas caracteriza a relação de 

Kar-wai com o cinema de gênero. Não se pode dizer, por exemplo, que Felizes Juntos 

seja um filme gay, apesar de tratar de um romance entre dois homens homossexuais. Da 
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mesma forma, Ashes of Time possui elementos dos filmes de artes marciais, mas 

dificilmente seria enquadrado como um representante do gênero. 

 

Até então, este trabalho procurou estabelecer alguns padrões considerados importantes 

para a compreensão da obra de Wong Kar-wai, como os elementos de ordem 

ótico/sonora e de construção narrativa que constituem seu programa de produção de 

efeitos particular. Estes padrões serão contemplados de forma mais detalhada nos 

capítulos seguintes, que tratam da análise propriamente de Days of being Wild (1991), 

Ashes of Time (1994), Chungking Express (1994), Anjos Caídos (1995), Felizes Juntos 

(1997) e Amor à Flor da Pele (2000). Os filmes serão contemplados na mesma 

seqüência em que foram produzidos, compreendendo assim a evolução da obra de Kar-

wai numa ordem cronológica, da mesma forma como foi construída no tempo. 
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3 – ANÁLISES DOS FILMES 
 
 
3.1 – Days of Being Wild (1991) 
 
 
O nome original do segundo filme de Wong Kar-wai (A Fei jing juen) pode ser 

traduzido literalmente para o inglês como The True Story of A Fei (A Verdade sobre A 

Fei)17. Este título foi exatamente o mesmo dado à produção norte-americana Rebelde 

Sem Causa18, de Nicholas Ray, quando de sua estréia nos cinemas de Hong Kong. A 

clara referência ao filme estrelado por James Dean se faz presente não somente no título 

da obra, mas sobretudo na figura de seu protagonista, Yuddi (Leslie Cheung), ele 

também uma espécie de rebelde sem causa. Em chinês, A Fei é um termo genérico 

usado para qualificar jovens desajustados, e a caracterização de Yuddi se enquadra 

perfeitamente neste tipo. Violento, viril e sedutor, o rapaz possui uma obsessão por 

descobrir a identidade de sua mãe biológica, que o deixou aos cuidados de uma 

prostituta quando ainda era bebê. Rebecca (Rebecca Pan) sabe quem é a mãe de Yuddi, 

mas prefere esconder o fato e manter um jogo de perpétua chantagem emocional com o 

filho adotivo. 

 

Yuddi fala em mais de uma ocasião sobre a lenda de um pássaro que nasceu sem pernas, 

e portanto não pode pousar em nenhum lugar. Sua vida se resume apenas a voar, 

passando rapidamente pelos lugares e pessoas sem nunca poder descansar. Esta 

metáfora, aplicada de forma tão óbvia e direta pelo personagem, ajuda em sua 

caracterização como uma pessoa aventureira e um tanto boêmia. A única coisa 

realmente importante na vida do rapaz é saber quem é sua verdadeira mãe. Somente ao 

retornar à sua origem, acredita ele, o pássaro poderá finalmente tocar os pés no chão e 

descansar. Enquanto sua madrasta não lhe diz a verdade sobre sua família, ele segue 

pela vida de uma forma errante, metendo-se em confusões e conquistando mulheres.  

 

                     
17 Tradução fornecida pelo website IMDB <http://www.imdb.com> 
18 Rebelde Sem Causa (Rebel Without a Cause, 1955). Roteiro e Direção de Nicholas Ray. Com James 
Dean, Natalie Wood, Sal Mineo, Jim Backus. 
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Logo nos primeiros momentos do filme, Yuddi seduz uma jovem chamada Su Lizhen 

(Maggie Cheung), garçonete que trabalha no bar de um estádio de futebol. Ele aparece 

no bar no meio da tarde, pega uma coca-cola e procura conversa com a moça. A 

princípio ela se mostra reticente, mas quando ele diz, sem vacilar, que ela irá sonhar 

com ele naquela noite, a moça abre um pequeno e discreto sorriso. Yuddi passa a visitar 

o local diariamente, sempre no mesmo horário, para cortejar a moça. Não é por acaso 

que as primeiras seqüências do filme mostram justamente o encontro entre estes dois 

personagens, pois a presença de Su Lizhen é tão importante para o filme quando a do 

próprio Yuddi. A prova disso está no fato de a personagem ser a primeira a narrar, em 

off, a evolução do relacionamento entre os dois. Este filme introduz o que virá a ser uma 

forte marca estilística de Kar-wai em toda sua obra, que é a narração em off por 

múltiplos personagens no interior do mesmo filme.  

 

A relação de Yuddi com as mulheres é importante, pois o personagem é definido no 

filme claramente em resposta às mulheres que passam por sua vida – especialmente sua 

madrasta. Yuddi e a mulher convivem pouco e têm raros diálogos. Mesmo assim, seu 

comportamento demonstra claramente que é esta complexa relação que define o restante 

de suas relações sentimentais. Num primeiro momento, ele vai à casa de Rebecca para 

ajudá-la a se recuperar de uma bebedeira. A ação protetora do rapaz se completa com 

uma surra aplicada no homem que supostamente arrancou dinheiro da madrasta. 

Rebecca, no entanto, não aceita facilmente a proteção do filho: “eu pago sim, mas pelo 

menos ele me faz feliz. Quando é que você me fez feliz?”. Em todos os encontros dos 

dois, a identidade da verdadeira mãe de Yuddi é mencionada. No diálogo final entre os 

personagens, em que Rebecca finalmente aceita contar-lhe a verdade, ela diz: “eu nunca 

contei a verdade porque não queria que você se afastasse de mim. Eu fui um pouco 

egoísta, mas queria te proteger”.   

 

A relação fortemente sentimental entre os personagens também afeta o comportamento 

de Yuddi. “Se nunca fomos felizes juntos, então seremos infelizes juntos”, diz ele à 

madrasta em uma outra ocasião. Este diálogo, construído através de um vocabulário 

melodramático e sensual (como uma conversa entre amantes e não entre madrasta e 

filho adotivo), parece sintetizar o tipo de relacionamento que o jovem mantém com 

 70



todas as mulheres, e não somente com Rebecca. A forte atração que Yuddi exerce com 

relação às mulheres é um tema importante no filme. Todas elas o veneram e fazem tudo 

por ele, mas são rejeitadas em nome da única mulher que realmente lhe interessa: sua 

mãe. 

 

Su Lizhen e Yuddi, por exemplo, formam mais um dos casais impossíveis da obra de 

Kar-wai, ou seja, casais que se formam e se separam por motivos diversos, os quais 

muitas vezes fogem à compreensão. O filme começa com o final do relacionamento 

entre eles, e narra paralelamente o que cada um fez depois disso. O romance entre os 

dois não dá certo, a princípio, porque Yuddi não está interessado em assumir um 

compromisso. Esta reação, entretanto, perde um pouco de seu sentido assim que ele 

conhece Leung Fung–ying (Carina Lau), ou Mimi, como é conhecida a cantora de 

cabaré. Yuddi seduz a jovem e ela vai para sua casa logo no mesmo dia. A seqüência 

revela uma certa arbitrariedade na ação do personagem, que mais tarde irá se provar 

ainda mais forte. No entanto, a atitude desta segunda mulher parece ser decisiva para a 

manutenção do relacionamento, pois é ela quem se recusa a ir embora da casa de Yuddi. 

Mimi é uma mulher exótica e extrovertida, a começar por suas roupas extravagantes e 

cheias de penduricalhos, passando pela voz aguda e terminando na atitude intrometida; 

em outras palavras, ela é em tudo o oposto da calada e discreta Lizhen.  

 

Pode-se dizer que Lizhen encarna um certo tipo de paixão romântica ou idealizada, 

ainda que desenfreada, enquanto Mimi submete-se de imediato a uma relação de sexo e 

posse com Yuddi, oferecendo-se inclusive para sustentá-lo. A cantora de cabaré possui 

uma caracterização mais, digamos, condizente com a postura ociosa, narcisista e boêmia  

dele (semelhante também à caracterização de Rebecca).  

 

Mesmo assim, traços da personalidade curiosa e espalhafatosa de Mimi parecem 

incomodar Yuddi, que mais de uma vez reclama rispidamente com a mulher (“você é 

enxerida”, diz ele), mas ele nada é capaz de fazer para afastá-la de sua vida, tão 

conveniente se apresenta esta situação de dedicação exclusiva e obsessiva. Ao contrário 

de Lizhen, que exigia uma promessa de amor eterno, carinho e compromisso, Mimi 

nada pede em troca a Yuddi, mas aos poucos vai tomando conta de sua vida e de sua 
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rotina. “Onde há uma doença, há uma cura”, diz a mulher quando percebe que o 

investimento no namoro terá que partir dela, e não dele.  

 

Mesmo com todo este investimento feminino, o relacionamento entre Yuddi e Mimi 

tampouco dá certo. Quando ele decide ir atrás da mãe nas Filipinas, deixa a namorada 

sem dar nenhuma satisfação de seu destino. Sem pensar duas vezes, Yuddi dispensa as 

duas mulheres que o amam para ir atrás de uma terceira, a mãe, que nem sequer lhe quis 

ver. Mas nem por isso Lizhen e Mimi deixam de fazer parte da narrativa de Days of 

Being Wild. Numa montagem paralela, percebe-se que Su Lizhen ainda não se 

recuperou emocionalmente do rompimento com Yuddi. Ela passa as noites vigiando o 

apartamento do rapaz, e é numa dessas noites que ela desperta o interesse de um policial 

que faz a ronda no local. Ela está aos prantos quando é abordada pelo policial. “Você 

não tem amigos?”, pergunta ele. “Não gosto que ninguém veja como sou triste”, 

responde Lizhen. Os dois passam a se encontrar todas as noites, desenvolvendo uma 

amizade e conversando sobre suas vidas. O policial lhe revela que gostaria de ter sido 

um marinheiro, mas nunca pôde se alistar por causa da mãe doente. Lizhen diz que 

gostaria de ir para casa, mas sua família mora muito longe e ela se sente sozinha em 

Hong Kong.  

 

Os encontros amorosos sugeridos neste filme, todos eles, estão fadados ao fracasso, e 

nem sempre há uma razão lógica que justifique essa impossibilidade amorosa. O 

policial dá um número de telefone a Lizhen, mas, por algum motivo, ela nunca liga de 

volta. Quando a moça finalmente decide ligar para a cabine telefônica na qual ele 

esperou tantas e tantas noites, já não há resposta. O desencontro parece ser a única 

solução comum a todos os relacionamentos. Yuddi não consegue encontrar sua 

verdadeira mãe nas Filipinas. Mimi desperta uma forte paixão no melhor amigo de 

Yuddi, mas não corresponde aos sentimentos do rapaz. Ela por sua vez decide ir atrás 

dele, mas tampouco consegue localizá-lo.  

 

Curiosamente, os únicos personagens que se encontram no filme são justamente os dois 

homens, Yuddi e o policial, fechando assim uma circularidade que parece manter em 

constante contato os personagens deste filme. Coincidentemente, Yuddi e o policial 
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estão hospedados numa pensão nas Filipinas na mesma época. Depois de ser rejeitado 

pela mãe verdadeira, o jovem perde a única coisa que o motivava. Numa noite de 

embriaguez, Yuddi é resgatado pelo policial, agora marinheiro à espera de seu navio. Os 

dois conversam e não demora muito para Yuddi perceber que o policial o conhece e 

sabe de toda sua história com Su Lizhen. Yuddi leva o policial à estação de trem para 

tentar comprar um passaporte. Lá, ele se recusa a pagar o acerto que havia feito com um 

homem e arruma uma briga que termina envolvendo várias pessoas no local, numa cena 

típica de filmes de ação. Os dois fogem e embarcam num trem, onde Yuddi termina 

sendo perseguido e assassinado. Estas seqüências repletas de ação e violência sinalizam 

para uma mudança de ritmo na narrativa, mas se revelam frustradas uma vez que, ao 

invés de aventura, o apreciador encontra no final das contas o mesmo tom moroso, 

confessional e sentimental que predomina no restante da obra. Ao entrar no trem e ser 

perseguido, Yuddi ainda encontra tempo para divagar sobre sua vida e descobrir, 

sempre tardiamente, que a única mulher que ele poderia ter amado era Su Lizhen. Como 

sempre, a diferença de tempo entre os personagens e seus desejos está presente para 

determinar que, nesta obra, o sentimento romântico não leva ao encaixe amoroso e à 

felicidade, mas sim ao desencaixe.  

 

Sobras, faltas e acessórios 

 

Como já foi dito anteriormente, as primeiras cenas do filme apresentam rapidamente o 

início e o fim do relacionamento entre Yuddi e Su Lizhen. Apesar do esforço que Yuddi 

faz para conseguir a atenção da garçonete, o romance entre os dois não chega a durar 

muito tempo. Na verdade, é impossível saber quanto tempo durou, porque a segunda 

seqüência do casal já mostra o seu rompimento. Ou seja, da corte inicial, a narrativa faz 

uma elipse de todo o relacionamento e chega direto ao seu final.  

 

O casal está na cama, num momento de intimidade, e ela menciona que gostaria de ir 

morar em seu apartamento, uma vez que a prima com quem vive está de casamento 

marcado. Yuddi reage bruscamente, negando ter qualquer envolvimento afetivo com 

Lizhen. “Como iremos contar a meu pai sobre o nosso caso?”, ela pergunta, ao que ele 

responde: “Que caso?”. Mais tarde, ela faz uma última e desesperada tentativa e 
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pergunta se ele quer casar com ela. Quando ele diz que não, Lizhen sai devastada do 

apartamento, sem ouvir nenhuma palavra de conforto de Yuddi, que fica à frente do 

espelho, se penteando.  

 

Estas poucas seqüências são suficientes para mostrar todo o contraste entre os dois 

personagens. Ele, narcisista, não se importa em ferir os sentimentos da namorada ao 

primeiro sinal de compromisso. Ela, frágil e insegura, não encontra no namorado o 

conforto, o carinho e a segurança de que precisa. Em comum, eles parecem ter somente 

o fato de serem jovens, sem muito dinheiro e com bastante tempo livre. Este contraste 

entre os dois personagens é importante, porque de alguma forma ele incorpora a 

atmosfera romântica, um pouco trágica, que marca toda a narrativa. Afinal, quando está 

à beira da morte, é de Lizhen que Yuddi se lembra e é o amor romântico dela que é 

resgatado pelo personagem como ideal, apesar da dedicação desesperada de Mimi.  

 

Mas, além disso, estas cenas são representativas de toda a estratégia estilística 

empregada à narrativa deste filme. O rompimento brusco para um envolvimento tão 

importante, e no qual foram investidos preciosos minutos logo no início do filme, tem 

sua razão – interna – de ser. O filme é repleto de elipses como esta, que apesar de não 

comprometerem a linearidade da concatenação dos fatos, revelam somente alguns 

momentos dos acontecimentos (não necessariamente os mais importantes), deixando o 

restante para ser completado pela narração dos personagens ou mesmo pela imaginação 

do apreciador. 

 

Aristóteles, na Poética, ressalta a importância da unidade da ação dramática, ou seja, de 

um desenvolvimento tal que leve a uma conclusão, depois da qual não há mais nada. Na 

narrativa, portanto, uma ação deve dar conta dela mesma, se encerrar nela mesma. Neste 

caso, porém, a ação nem sempre se encerra nela mesma, e muitas vezes dá espaço para 

desdobramentos inesperados. O filme é composto por muitos fragmentos, detalhes e 

pedaços em constante negociação, e que nem sempre se encaixam perfeitamente. Sabe-

se muito sobre determinadas coisas e muito pouco sobre outras; este rebuscamento 

aparentemente aleatório é uma marca estilística que vai acompanhar toda a narrativa de 

Wong Kar-wai. 
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Os personagens estão sempre trocando de posição, de forma que não se sabe exatamente 

de que história se ocupa o filme. A princípio, Yuddi parece ser o protagonista – em 

outras palavras, esta parece ser a sua história. Mas a verdade é que a narrativa se ocupa 

tanto de Yuddi quanto de Lizhen e dos demais personagens que aparecem no decorrer 

do filme, alternando e sobrepondo suas histórias e perspectivas de forma quase sempre 

imprevisível. Desta forma, alguns personagens ganham muito espaço no início do filme 

para desaparecerem logo depois; outros aparecem discretamente e mais tarde ganham 

importância; por fim, personagens cujas histórias estavam sendo narradas paralelamente 

se encontram por pura obra do acaso.  

 

Um bom exemplo dessa estratégia acontece já na parte final do filme. Quando Yuddi 

decide ir às Filipinas, ele deixa Mimi para trás sem dar satisfação alguma a ela, que 

procura por ele desesperadamente. Neste intervalo, o melhor amigo de Yuddi não 

demora muito para ir atrás dela. Este personagem só havia aparecido duas vezes no 

decorrer do filme: na primeira, ele conhece a cantora no apartamento de Yuddi, e na 

segunda tem um rápido almoço com o casal. Em ambas as ocasiões são dadas 

informações que deixam claro um certo interesse do rapaz por Mimi, mas nada mais do 

que isso é revelado. Pouco ou quase nada se sabe sobre este personagem claramente 

secundário. Depois da partida do amigo, ele tenta se declarar para a cantora, mas ela 

ainda está apaixonada por Yuddi, e diz que vai procurar por ele. Durante a conversa, ela 

alerta o rapaz: “eu avisei para não se apaixonar por mim, eu avisei”. Aos prantos, o 

personagem diz: “se você não encontrar ele por lá, volte para mim”.  

 

Esta seqüência, longa e de forte tom dramático, parece de alguma forma “sobrar” no 

filme, especialmente porque nenhum tipo de investimento emocional havia sido 

provocado por este personagem até então. Mas, por outro lado, o tom sentimental do 

diálogo apresentado pelo personagem, a despeito de sua aparição arbitrária na narrativa, 

reforça ainda mais o seu caráter dramático, que é o que efetivamente importa neste 

filme. Days of Being Wild possui uma história centrada sobretudo nos afetos, nas 

procuras amorosas, enfim, nos desencontros provocados pelos mais variados motivos. A 

relação de Yuddi com sua madrasta tem fortes contornos melodramáticos, tendo como 
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acento mais grave a busca pela mãe, a única mulher que o rejeitou. Mas não só esta 

relação, tudo é sentimental demais, desde o romance entre Yuddi e Lizhen até os 

personagens secundários do policial e do amigo de Yuddi, que amam desesperadamente 

mas não são correspondidos pelas mulheres, ofuscadas pela paixão e dedicação a ele. A 

aparente discrepância no distribuir de informações (sabe-se muito sobre determinados 

personagens e muito pouco sobre outros), longe de ser um defeito na obra, obedece 

exatamente a esta estratégia. Em outras palavras, onde se vê tantas sobras, na verdade 

não há sobra nenhuma. 

 

Esta aparente arbitrariedade narrativa chega ao seu ponto máximo na última cena do 

filme, quando um personagem jamais visto antes ocupa uma seqüência inteira para logo 

depois desaparecer. O homem (vivido pelo ator Tony Leung) está num pequeno quarto 

se preparando para sair. Aparentemente é um jogador, pois arruma pacientemente dois 

pacotes de cartas, cigarros e um maço de dinheiro nos bolsos do paletó, enquanto uma 

música latina lhe serve de trilha sonora. Não se sabe quem ele é, onde está nem o que irá 

fazer. Depois de pentear cuidadosamente o cabelo, ele sai do quarto sem dizer uma 

palavra. Sobem os créditos finais e o filme acaba, sem que nenhuma informação sobre o 

personagem seja fornecida.  

 

Muito se especula sobre este enigmático final, sobretudo nos livros e artigos dedicados 

ao trabalho do cineasta (BORDWELL, 2000). O próprio Kar-wai já disse, em diversas 

entrevistas, que esta cena deveria ser o início de uma terceira história prevista para o 

filme, mas que terminou sendo descartada. Numa análise interna, naturalmente, não se 

permitem especulações dessa ordem. É preciso anotar a função deste personagem uma 

vez que ele está presente na cena, que ele faz parte da configuração da obra. Dessa 

forma, a aparição dele representa o último estágio do jogo proposto pelo filme: a criação 

ou abertura de uma história que permanecerá para sempre inconclusa, incompleta. Não 

há interpretação fílmica capaz de especular o que acontece com este personagem, uma 

vez que ele representa o início de uma ação que jamais terá desenvolvimento. O 

“defeito” – neste caso, a sobra de investimento num personagem que não apresenta 

qualquer função aparente na história –, na realidade, está aqui para provocar um efeito 

interessante. Essa quebra repentina justamente no final da ação dramática deixa entrever 

 76



o tipo de estratégia colocada aqui; trata-se de levantar expectativas mais do que concluí-

las, suscitar sentimentos e emoções mais do que saciá-los. 

 

Além de representar uma estratégia de construção de efeitos, as mudanças na narrativa 

estão intimamente relacionadas ao tipo de personagem presente neste filme. Todos os 

personagens, sem exceção, estão à procura de alguma coisa, mas nenhum deles 

apresenta um rumo bem definido em suas vidas. Trata-se do clima existencialista 

peculiar de Wong Kar-wai, que cria sujeitos angustiados, perdidos, sem perspectivas 

claras, movendo-se de um lado para outro, metidos em relações mas sem saber o que 

fazer com elas, sem um sentido forte para nada. Neste caso específico, há ainda uma 

referência clara a um gênero de cinema americano que se poderia chamar de “juventude 

transviada”, na figura sedutora e autoconfiante de Yuddi que, tal como o mito James 

Dean, exala força, virilidade, juventude, beleza e poder.  

 

É justamente por estar tão colada a este tipo de personagem que a narrativa de Days of 

Being Wild apresenta essa estrutura cheia de sobras, desvios, entradas e saídas, de 

perspectivas inconclusas, de desfechos em aberto. Yuddi, tal como os outros 

personagens, se muda, viaja e vaga pelo mundo sem realmente saber o que irá acontecer 

em seguida. Não é por acaso que os personagens possuem empregos que lhes garantem 

muito tempo livre a vagar, como garçonete, policial, artista etc. Lizhen passa as tardes 

sozinha no bar vazio, empilhando garrafas de refrigerante. Yuddi não tem um emprego 

e não gosta de trabalhar, de forma que sua única ocupação parece ser tomar conta dos 

escusos negócios da madrasta. A cantora trabalha sobretudo à noite, assim como o 

policial. Essa sobra de tempo nos cotidianos dos personagens é inclusive tematizada no 

filme, durante as longas conversas de Lizhen com o policial. Ela pergunta se ele não se 

sente entediado vagando à noite completamente sozinho. Ele responde somente: “eu 

gosto de vagar”.  

 

A narrativa segue precisamente este vagar a esmo dos personagens, apresentando 

acontecimentos isolados e preenchendo seus espaços vazios com cenas do cotidiano e 

momentos banais, que por vezes se estendem por longos minutos e planos-sequência. 

Numa determinada cena, Yuddi está deitado em sua cama, descansando. Ele se levanta, 
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anda em direção ao espelho e começa a dançar ao ritmo de um cha-cha-cha de Xavier 

Cugat que toca no rádio. Vemos o personagem dançando por todo o apartamento, indo 

até a varanda em pequenos passos e passando por portas e janelas, sem mais. Assim 

como esta seqüência, muitas outras mostram os personagens em situações cotidianas, 

aparentemente banais. São cenas que não revelam nenhuma informação importante, e 

que se estendem para além do necessário na trama. A profusão destes momentos 

promove ao filme um ritmo lento, onde a passagem do tempo é praticamente palpável 

ao espectador. 

FIGURA 04 – Cena de Days of Being Wild  

 

No entanto, o volume destes momentos cotidianos revela não somente a importância da 

passagem do tempo para o filme em si, mas para os personagens de forma particular. 

Mais do que ninguém, eles têm consciência destes tempos-mortos, e sentem a passagem 

do tempo de uma forma bastante acentuada. Daí a profusão de relógios e despertadores 

que aparecem em quase todas as cenas, registrando o tempo de forma destacada (Figura 

04). A personagem Su Lizhen diz ao policial, num determinado momento: “Um minuto 

pode passar bem rápido, mas também pode demorar muito tempo”. Esta frase sintetiza, 

de forma bastante clara, como o tempo é tematizado no interior do filme. A espera, a 

demora, a solidão destes personagens são emoções que estão refletidas na passagem do 

tempo. De fato, o tempo que importa para a narrativa de Kar-wai é o tempo como 

experiência emocional, a forma como eles sentem o passar das horas, dos dias e dos 

meses. Para Su Lizhen, depois que foi abandonada por Yuddi os dias se arrastam, 

demoram a passar. Para o policial apaixonado por ela, o tempo praticamente pára 
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quando ele está em frente à cabine telefônica, esperando por um telefonema que jamais 

acontece.  

 

A procura por expressar essa passagem de tempo íntima, ligada à memória e ao 

sentimento dos personagens, será uma marca do diretor em todo o seu trabalho. Mas 

neste filme, em particular, a estratégia utilizada para alcançar este objetivo fica 

delineada sobretudo através da edição. Além das já citadas elipses que valorizam 

determinados momentos em detrimento de outros, há o uso de flashbacks e antecipações 

explicativas nos momentos mais improváveis. A cena da morte de Yuddi, por exemplo, 

é intercalada com um flashback do dia em que ele foi entregue à sua madrasta. A 

imagem acompanha uma mulher atravessando o saguão de um prédio em direção à 

Rebecca e lhe entregando um bebê, enquanto uma narração em off (supostamente da 

mãe de Yuddi) diz: “depois que saí do hospital, senti-me muito livre. Não teria mais 

que me preocupar com a vida. Ganharia US$ 50 por mês até o garoto completar 18 

anos”. Não há qualquer tipo de preparação para este misterioso flashback, assim como 

também não há nenhum desdobramento; trata-se de um momento autônomo, descolado 

do fluxo da narrativa. 

 

A passagem do tempo também fica demarcada nos diálogos entre os personagens. 

Quando Lizhen conversa com o policial, os diálogos são demorados, lentos. Há uma 

pausa silenciosa entre a fala de um e do outro que acentua ainda mais a lentidão da cena, 

passando uma impressão de morosidade, como se o tempo estivesse sendo manipulado 

mesmo. Completam este sentimento a própria situação dos personagens (a rua deserta, a 

escuridão, a falta de uma trilha sonora) e o conteúdo das conversas (ela fala de sua 

solidão; ele relembra a infância pobre e revela que gostaria de ser marinheiro ao invés 

de policial). Da mesma forma, os diálogos entre o marinheiro e Yuddi nas Filipinas 

também possui um ritmo moroso, que só é quebrado pelo rompante de violência de 

Yuddi nas seqüências da briga pelo passaporte e do trem.  

 

Outro elemento de manipulação do tempo está presente na repetição de imagens e 

músicas. Apesar de ter muitos elementos e detalhes, pouca coisa de fato acontece neste 

filme, e o que acontece é repetido diversas vezes para acentuar o caráter marcadamente 
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arrastado da narrativa. Logo nas primeiras cenas do filme, a mesma imagem de Yuddi 

chegando à lanchonete onde Lizhen trabalha é repetida três vezes. Em cada uma delas 

há uma pequena diferença, mas a perspectiva da imagem, revelando apenas as costas do 

rapaz caminhando em direção ao balcão, mantém-se a mesma. De forma parecida, são 

muitas as cenas que mostram o personagem em seu quarto, seja deitado na cama, 

fumando ou penteando-se em frente ao espelho. Nestas cenas, um tema musical se 

repete ao fundo, uma derivação do mesmo tema que acompanha a já citada cena de 

dança do personagem. Esta canção acompanha Yuddi por toda a narrativa; da mesma 

forma que um outro tema latino acompanha o policial em sua porção da história. 

Curiosamente, a música latina costura os dois filmes de Kar-wai que se passam na 

década de 60; este e Amor à Flor da Pele19.  

 

Apesar de ser linear, a estrutura narrativa do filme possui algumas quebras e 

antecipações dignas de nota. A antecipação mais evidente acontece logo na cena dos 

créditos iniciais do filme. Ao fundo do título, em caracteres pretos, aparece uma 

paisagem verde, com algumas árvores e postes de energia elétrica. Uma música 

instrumental lenta acompanha as imagens em movimento. Aparentemente, esta 

seqüência nada tem a ver com o contexto no qual o filme tem início, que é um cenário 

urbano. Nenhuma menção é feita a esta imagem até que o personagem de Yuddi 

finalmente vai às Filipinas atrás de sua mãe biológica, já perto do final. Em uma das 

últimas cenas, quando ele embarca num trem, Yuddi observa a paisagem e o espectador 

já é capaz de relacionar as duas imagens. A floresta que se via no início do filme é a 

mesma que o personagem vê da janela do trem, inclusive com a mesma trilha sonora ao 

fundo.  

 

Esta antecipação é diferente daquelas utilizadas nos filmes de suspense, por exemplo. 

Nestes casos, apenas uma porção da ação futura é revelada para despertar a curiosidade 

do espectador. Esta porção não revela necessariamente o que irá acontecer, mas é 

suficiente para provocar apreensão a respeito dos momentos que estão por vir. Neste 

caso, a imagem não revela uma pequena porção, tampouco provoca nenhuma apreensão.  

                     
19 Na realidade, não tão curiosamente. Embora pareça contraditório, o próprio Kar-wai já revelou, em  
entrevistas, que a música latina era especialmente popular em Hong Kong na década de 60. Nat King 
Cole, cujas canções ilustram Amor à Flor da Pele, era o cantor preferido de sua mãe. 
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Sua correlação com a ação futura demora a acontecer, de modo que a compensação 

provoca uma sensação de frustração, ao invés de suspense. O mesmo tipo de efeito 

acontece no episódio em que Yuddi finalmente vai à casa de sua mãe verdadeira. O 

encontro dos dois nunca chega a acontecer, pois a mulher se recusa a vê-lo. A cena para 

a qual toda a narrativa foi conduzida se revela mínima, extremamente breve e confusa. 

A frustração do personagem se reflete na frustração do espectador diante deste anti-

clímax.  

 

Days of Being Wild é o primeiro filme em que Kar-wai trabalha com o diretor de 

fotografia Christopher Doyle, que viria a realizar a direção de arte de todos os seus 

filmes a partir de então. A fotografia é bastante expressiva, em tons pálidos que de 

alguma forma refletem a morosidade em que se encontram os personagens. As imagens 

possuem um tom envelhecido, quase mofado, que se acentua quando o cenário da ação 

muda para as Filipinas, com seus bosques verdes e esmaecidos. O cenário, por sua vez, 

trabalha em parceria com a fotografia na criação deste espaço particular. São poucos os 

cenários do filme: o apartamento de Yuddi, o da madrasta, a rua em frente ao prédio, 

um restaurante.  
 

FIGURA 05 – Cena de Days of Being Wild 

 

Os cenários e apartamentos em questão revelam muito a respeito de seus donos, com 

objetos pendurados, roupas e espelhos. Neste espaço fechado, a câmera está quase 

sempre voltada a um espelho ou porta. São muitos os espelhos que aparecem neste 
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filme, e a imagem é quase sempre atraída em direção a eles (Figura 05). Não é raro 

vermos apenas o reflexo dos personagens nos espelhos, ou então vê-los olhando 

diretamente para a câmera, como se esta fosse um espelho. O apartamento de Rebecca, 

com seus objetos e dezenas de enfeites, diz mais sobre ela do que os poucos diálogos 

que mantém com Yuddi.  

 

Os cenários externos, ou seja, a rua em frente a casa de Yuddi, onde Lizhen espera 

pacientemente durante muitas noites, é fracamente iluminado. As cenas são quase todas 

noturnas e com bastante chuva. A luz concentra-se em pequenos espaços localizados 

sob os postes e lâmpadas, fazendo sobressair os personagens ou alguns objetos em 

particular, deixando o restante numa total escuridão. O cenário da rua é vazio e 

limitado, mais parece um palco improvisado do que uma tentativa de retratar com 

verossimilhança o espaço físico de uma rua. Desta forma, pode-se dizer que a 

iluminação e a música garantem o tom lírico que Kar-wai empresta a todos os seus 

filmes. A luz, homogênea e dominante sobre as coisas, retira a “realidade” das coisas, a 

bagunça dos objetos, a pobreza dos personagens e suas casas, o contraste entre cores, 

formatos e tamanhos.  
 

FIGURA 06 – Cena de Days of Being Wild 

 

Esta iluminação homogênea, que predomina sobre os objetos, dando-lhes mais ou 

menos as mesmas cores, acentua ainda mais este caráter cenográfico, especialmente 

quando se tem em conta os enquadramentos. Há uma cena que mostra a cabine 

telefônica na qual o policial espera se comunicar com Su Lizhen. A câmera enquadra a 
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cabine de cima e o personagem do lado de fora, esperando; a iluminação deixa o 

restante do espaço praticamente irreconhecível (Figura 06). Este objeto é alçado de sua 

caracterização real para assumir um posto de destaque, como se nada ali naquele cenário 

importasse a não ser ele. Da mesma forma, o cabaré onde Yuddi encontra a cantora é 

impossível de ser descrito, pelo simples fato de jamais ser enquadrado de forma aberta, 

revelando todo o seu espaço. O enquadramento quase sempre fechado, seja nos objetos 

ou nos rostos dos personagens, transforma o espaço numa espécie de clausura. Os 

apartamentos, e em boa medida toda a cidade, parecem enclausurados neles próprios. 

São lugares onde o transcorrer do tempo é vivido em toda a lentidão melancólica e 

existencial dos seus protagonistas.  
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3.2 – Ashes of Time (1994) 
 

Ashes of Time pode parecer, a princípio, o mais destoante dos filmes de Wong Kar-wai. 

Nele, os cenários urbanos cedem lugar para uma história ambientada num contexto 

rural, de fortes traços míticos, que busca suas fontes no tradicional gênero wuxia20, os 

filmes de aventuras e artes marciais que se tornaram símbolo do cinema asiático para o 

ocidente. No lugar de jovens urbanos boêmios e músicas pop, encontram-se guerreiros e 

espadachins vestidos em trajes típicos, montanhas e desertos (Figura 07). Entretanto, 

uma análise mais detalhada revela que são poucos os elementos deste gênero que estão 

realmente presentes na obra, e aqueles que ali estão não chegam a cumprir sua função 

tradicional. Como de costume, Kar-wai utiliza um gênero cinematográfico apenas como 

fonte de inspiração e de referências para criar uma obra diferente, única. 

 

FIGURA 07 – Cena de Ashes of Time 

O principal cenário de Ashes of Time é um deserto de localização incerta, assim como a 

localização temporal da história (há ainda uma montanha, um lago e uma ilha que 

aparecem depois). Essa indefinição coloca a narrativa, desde seus primeiros momentos, 

num patamar mítico, como se a história ali narrada fosse uma espécie de alegoria 

reforçada, sobretudo, pela inscrição que aparece sobre a tela numa das primeiras cenas. 

Os caracteres revelam: “Está escrito no cânone budista. Quando a bandeira está 

imóvel, nenhum vento sopra, é o coração do homem que está em tumulto!”. A 

                     
20 Gênero literário e cinematográfico, baseado em aventuras de artes marciais e espadachins, passados 
normalmente num passado mítico, em que os guerreiros eram dotados de aptidões sobre-humanas, como, 
por exemplo, a de desafiar a gravidade, usando a energia física e a dos elementos circundantes (saltar 
sobre água, correr sobre relva etc.) De wu (marcial, guerra) + xia (guerreiro ou cavaleiro errante). Os 
filmes de wuxia são conhecidos como wuxia pian. Disponível em: <http://www.asia.cinedie.com> 
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impressão de se estar diante de uma história épica ganha contornos ainda mais fortes 

durante a primeira cena de batalha, entre dois guerreiros não identificados, onde 

imagens de montanhas desabando e águas calmas são contrapostas em ritmo bastante 

acelerado às imagens borradas dos homens em ação, que se movem mais velozmente do 

que um diafragma consegue capturar, com uma música de tom crescente ao fundo. 

A forte conotação épica dessas primeiras imagens revela, desde o princípio, uma 

intenção temática que parece ser inédita na obra de Wong Kar-wai. Pela primeira vez 

são utilizadas locações extensas e não-urbanas, numa história que parece adquirir tons 

cada vez mais grandiloqüentes. A paisagem montanhosa é enquadrada em grandes 

planos abertos, com o deserto a se confundir com o horizonte. O filme também lança 

mão de alguns efeitos grandiosos, como os que fazem explodir montanhas e gêiseres de 

água durante as batalhas. Pela primeira vez, também, o roteiro não é uma criação 

original de Kar-wai, mas uma adaptação do livro de Louis Cha Shediao Yingiong Zhuan 

(The Eagle Shooting Heroes, 1958), sobre um grupo de guerreiros mercenários. No 

entanto, o roteiro de Ashes of Time utiliza apenas alguns dos personagens dessa obra, e 

cria-lhes uma vida anterior aos acontecimentos narrados no livro. 

A intenção aqui, a princípio, parece ser a de narrar uma grande “aventura marcial”, 

como diz a certa altura a voz de um narrador, a partir de uma narrativa que se concentra 

principalmente nas cenas de ação. No entanto, essa impressão inicial não dura mais do 

que estas duas seqüências iniciais do filme. A partir do momento em que o narrador 

começa a participar efetivamente da história percebe-se que, apesar de tratar de 

assassinos que matam por dinheiro manejando facas e espadas, a narrativa não se prende 

à ação propriamente dita, mas justamente ao que se passa no “coração em tumulto” 

destes personagens21.  

                                                             
 
21 A expectativa criada em torno deste filme como sendo mais uma super-produção de artes marciais foi, 
em parte, o que motivou seu fracasso nas bilheterias de Hong Kong. Ávido por mais uma história de 
aventura nos moldes do gênero wuxia, e incentivado pelo cartaz do filme, que contava com fotos das 
maiores estrelas do cinema asiático na época, o público encontrou uma obra essencialmente 
contemplativa, totalmente condizente com o restante do trabalho de Wong Kar-wai, o que não deixou de 
gerar uma certa frustração. De fato, Ashes of Time foi o único filme que gerou prejuízo para a produtora 
do cineasta, uma vez que sua produção durou mais de dois anos. Esse prejuízo foi sanado rapidamente 
com a filmagem de Chungking Express, que contava com os mesmos atores de Ashes of Time, e foi 
rodado em poucos dias nas ruas de Hong Kong. 
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O protagonista e primeiro narrador da história é Ouyang Feng (Leslie Cheung), também 

conhecido como “oeste venenoso”, um mercenário que vive sozinho numa localidade 

isolada e agencia assassinatos por encomenda. Ciente de que “assassinato é um trabalho 

sujo. Uma pessoa só mataria se sua sobrevivência dependesse disso”, Ouyang recruta 

espadachins andarilhos e encomenda assassinatos para eles em troca de comida e 

hospedagem. Na realidade, Ouyang é o único personagem fixo da narrativa; todos os 

outros são homens e mulheres que passam por sua cabana (mais ou menos 

demoradamente) em busca de esconderijo, vingança ou descanso. Como primeiro 

narrador da história, ele conta em off suas reminiscências enquanto detalha o cotidiano 

de sua vida no local. O fluxo de consciência do personagem faz com que suas 

lembranças se misturem nessa narração íntima, incentivando o apreciador a tentar 

remontar mentalmente a ordem dos acontecimentos. À medida que ele vai lembrando e 

falando de fatos e pessoas, os mesmos vão ocupando lugar na tela, sem que se tenha 

alguma indicação temporal de passado ou presente. Essas memórias não são tratadas 

exatamente como flashbacks; elas acontecem todas num mesmo extrato temporal. Com 

efeito, a ordem dos acontecimentos é confundida cada vez que algum personagem faz 

alguma menção temporal, o que autoriza o espectador a pensar não somente em termos 

de passado, presente e futuro, mas também de realidade e imaginação.  

O primeiro personagem a cruzar o caminho de Ouyang é seu amigo Huang Yaoshi 

(Tony Leung Kar-fai), também conhecido como “leste perverso”. Estas alcunhas fazem, 

na realidade, uma menção aos nomes dos personagens no livro original de Louis Cha. O 

autor concebeu nomes para cinco personagens principais baseados nos pontos cardeais: 

Leste Perverso, Oeste Venenoso, Sul Imperador, Norte Mendigo e Meio Todo-

Poderoso. Kar-wai, no entanto, só utilizou os dois primeiros personagens em sua 

adaptação. O título do filme em cantonês, Dongxie Xidu, nada mais é do que a junção 

dos nomes dos personagens Dongxie (Huang, ou Leste Perverso) e Xidu (Ouyang, ou 

Oeste Venenoso).  

Esta breve explicação a respeito dos nomes dos personagens é importante não só porque 

a questão da identidade é um tema fundamental neste filme (muitos personagens têm 

mais de um nome, trocam de identidade e/ou assumem novas alcunhas), mas também 

para estabelecer a relação antagônica entre Ouyang e Huang. A princípio, Ouyang 
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descreve Huang como um amigo que vem lhe visitar uma vez por ano. O clima de 

amizade e companheirismo entre os dois é reforçado pelo presente que Huang traz, uma 

garrafa de vinho com poderes mágicos. Aquele que beber do vinho perde a memória aos 

poucos, mas a idéia agrada mais ao próprio portador do presente do que a Ouyang. “Que 

bom seria esquecer o passado! A cada dia um novo começo”, diz. Depois de beber o tal 

vinho mágico, Huang praticamente esquece do amigo, mas mesmo assim se mantém na 

narrativa como personagem principal. Ouyang narra então um episódio aparentemente 

desconexo envolvendo o amigo, mas que no futuro será importante para sua 

caracterização.  

Neste episódio, Huang decide ir visitar um outro amigo com o qual chegou a morar 

durante um certo tempo. A narração em off de Ouyang revela que este amigo 

desapareceu de casa depois do casamento, deixando a mulher abandonada no local. 

Quando Huang chega lá é justamente essa mulher que ele encontra, uma jovem de 

aparência triste e de rosto bastante claro, serenamente montada num cavalo. Segue-se 

uma cena bastante sensual da mulher acariciando lentamente o pêlo escuro do animal, 

enquanto seu movimento revela partes dos braços, pernas e olhos escondidos sob as 

vestes e o cabelo.  

Esta cena misteriosa, que não se sabe se faz parte da narração de Ouyang ou se trata 

apenas da imaginação de Huang, é emblemática da estratégia narrativa que compõe este 

filme. Ouyang é o principal narrador da história, mas está longe de representar um 

narrador fundamental onisciente. Sua narração consiste basicamente na lembrança, 

sendo que nem todas as informações são reveladas a respeito daquilo que está sendo 

narrado, e as que são reveladas podem estar incompletas ou mesmo incorretas. Este 

estranho jogo de manipulação das informações, revelando uma porção de coisas e 

escondendo outras tantas, pode ser naturalmente creditado à memória do 

personagem/narrador, mas também encontra respaldo na própria economia narrativa do 

filme, que não confia num encadeamento linear e organizado dos acontecimentos. Pode-

se dizer que a história de Ashes of Time é composta por duas unidades descontínuas. Há 

uma história central (que só se apresenta totalmente ao final da narração) que conduz a 

narrativa; e há unidades menores, mais ou menos autônomas, inseridas de forma 

desordenada, que fornecem sentido ao todo narrado através dos detalhes.  
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Na seqüência de que se falava anteriormente, por exemplo, Ouyang não revela o motivo 

que levou a tal mulher a ser abandonada pelo marido. Na realidade, mais tarde 

descobre-se que ela se apaixonou por Huang, que também a abandonou, e desde então 

vive sozinha neste local isolado. O narrador só revela esta informação (valiosa para 

estabelecer o destino trágico da personagem) mais adiante no filme, quando o marido 

traído aparece na história. Um guerreiro que está ficando cego chega à cabana de 

Ouyang procurando ajuda para voltar ao seu vilarejo uma última vez antes de perder 

totalmente a visão. O guerreiro cego revela que tem saudades da mulher, a quem 

abandonou porque ela estava apaixonada por seu melhor amigo. Mais tarde, quando o 

guerreiro perde totalmente a visão e é morto por um bando de ladrões, um rápido 

flashback revela que a mulher de quem ele falava é justamente a moça misteriosa do 

início do filme, de forma que seu amigo/traidor não pode ser outro além de Huang. 

Desta forma, as informações que faltam para a compreensão total da narrativa são 

complementadas somente no decorrer do filme, devido ao seu caráter fragmentado.  

Os personagens se cruzam de forma aparentemente arbitrária na narração de Ouyang, 

mas cada um deles revela uma informação importante para a compreensão do filme. De 

fato, só é possível compreender exatamente algumas das histórias ao final da projeção, 

quando todas as informações espalhadas aqui e ali na narrativa podem ser agrupadas 

para, juntas, produzir algum sentido. Esses pequenos fragmentos emprestam ao todo um 

ar lírico, um tanto misterioso, em que cada detalhe é dotado de enorme densidade. Cabe 

ao apreciador, portanto, decifrar o que está acontecendo, identificar as diferentes 

histórias, separar as informações importantes das descartáveis e, então, juntar os 

pedaços numa só história coerente. Justamente por isso, Ashes of Time convoca 

seguidas apreciações, nas quais novos elementos vão sendo oferecidos à compreensão 

do apreciador.  

No entanto, não se trata apenas de uma narrativa não-linear, onde os acontecimentos 

pertencem a uma ordem que foi embaralhada, mas pode ser facilmente reconstituída. 

Mesmo após terminado o filme, parece impossível reorganizar os pedaços de narrativa 

em seqüências temporais com começo, meio e fim. Não só pela quantidade de idas e 

vindas e pelo volume de informações a ser administrado, mas principalmente pelo fato 

de que alguma coisa sempre parece estar faltando ou sobrando nas diferentes histórias. 
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São tempos vazios, seqüências que não se encaixam e não produzem nenhuma 

informação, elipses desencontradas etc. Essa estratégia de forma alguma impossibilita a 

compreensão dos fatos narrados, mas exige uma grande participação dedutiva do 

apreciador para tal. Colocar a narrativa de Ashes of Time em ordem (estabelecendo o 

que aconteceu antes e depois, o que é fato e o que é conseqüência desse fato, o que é 

realidade e o que é imaginação) pode ser uma tarefa das mais difíceis. A profusão de 

expressões temporais (há muito tempo, muito tempo depois, na última primavera, no 

futuro, depois daquele ano etc.) encontrada nos discursos de quase todos os personagens 

confunde ainda mais o apreciador que procura restituir a história narrada, embaralhando 

a ordem e a origem dos acontecimentos.  

O guerreiro descalço 

A fragmentação da narrativa se torna ainda mais complexa com a profusão de 

personagens que entram e saem sem qualquer espécie de introdução ou conclusão para 

suas histórias, transformando o filme num encadeamento de episódios interconectados. 

Num destes episódios, uma jovem aparece à cabana de Ouyang pedindo vingança pela 

morte do irmão. No entanto, ela não tem dinheiro para pagar o assassinato dos culpados, 

apenas uma mula e uma cesta de ovos. Como Ouyang não atende o seu pedido 

(“vingança é uma coisa que custa caro”), ela passa os dias e as noites à frente de sua 

casa, segurando a cesta de ovos e esperando a chegada de alguém. O primeiro a cruzar 

seu caminho é justamente o guerreiro cego, que não lhe dedica muita atenção. Em 

seguida, já em outro episódio, chega o guerreiro Hong Qi (Jackie Cheung), um homem 

pobre disposto a tudo para obter comida e hospedagem. Ouyang se aproveita do 

desespero do guerreiro e agencia a proteção de um vilarejo em troca de dinheiro. O 

guerreiro descalço, no entanto, se mostra disposto a ajudar a pobre moça (coisa que só 

se descobre depois que ele já está ferido na batalha). Arriscando sua vida por uma cesta 

de ovos e uma mula, ele mata os assassinos, perde um dedo da mão e recebe a eterna 

gratidão da moça. Esta atitude o torna diferente e mais nobre do que o agenciador 

Ouyang, que a princípio quer fazer sexo com a moça em troca de ajuda. Depois deste 

acontecimento, Hong Qi decide partir da hospedagem em busca de novas aventuras, 

deixando Ouyang amargurado por ser (como ele mesmo diz) o tipo de homem que ele 

tentou ser, mas jamais conseguiu. 
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Essa narrativa fragmentada, com histórias que começam e terminam todo o tempo, 

encontra expressão também na atitude dos personagens com relação à passagem do 

tempo. Praticamente todos eles se arrependem de algo feito no passado (“que bom seria 

se eu pudesse voltar ao passado”), sofrem por um amor perdido e que não poderá ser 

jamais recuperado ou então tentam esquecer alguma coisa (“quanto mais se tenta 

esquecer uma coisa, mais presa na memória ela fica”). Pode-se dizer que o tema da 

rejeição amorosa é, portanto, a força motriz dos personagens desta obra. Os guerreiros 

de Ashes of Time não seguem rígidos códigos de honra, não procuram vingança contra 

seus oponentes nem lutam por alguma causa heróica; o problema deles é essencialmente 

íntimo e de ordem sentimental. Quase todos foram abandonados, rejeitados ou traídos 

por suas respectivas amadas, e é isto o que motiva grande parte das cenas do filme, até 

mesmo as de ação. Os personagens são assassinos, mas falam o tempo todo de amores 

perdidos, desejos, rejeições e desencontros.  

Além disso, a amargura, o fardo emocional e o narcisismo são o que movem o 

personagem central da narrativa, Ouyang. Ele também possui um passado de rejeição 

amorosa que só é revelado ao final do filme, quando ele deixa de narrar as histórias dos 

outros e passa a narrar sua própria história – que é a linha narrativa central do filme, a 

que de alguma forma conecta todas as outras. O guerreiro se lembra da mulher que 

abandonou para se tornar um assassino conhecido. Mais tarde, quando ele percebe que 

sem a mulher viverá infeliz, volta e a encontra casada com seu irmão mais velho. Ele 

então passa a vida a lamentar o fato de não ter lutado para ficar ao lado da amada. O 

fardo emocional do personagem se reflete em seu caráter amargurado, um tanto cínico, 

principalmente na maneira com que ele lida com os outros (“sendo órfão, aprendi a 

rejeitar antes para não ser rejeitado depois”).  

Assim que Ouyang narra este episódio de sua vida, uma montagem paralela mostra 

Huang consolando uma jovem com olhar distante, que diz se arrepender de ter deixado 

o único homem que ela amou. A mulher diz que deixou Ouyang porque ele nunca dizia 

que a amava, ao que Huang responde: “certas coisas não precisam ser ditas”. Huang 

inveja o amigo por ter o amor daquela mulher, ainda que distante, coisa que ele não tem. 

A partir dessa seqüência, descobre-se que Huang mantinha contato com a mulher, e era 

por isso que visitava Ouyang todos os anos. Ele levava notícias do amigo para a mulher, 
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que foi quem enviou a garrafa de vinho mágico para que ele a esquecesse. Este trecho, 

narrado por Huang, conecta as duas histórias numa só, e deixa entender que Ouyang e 

Huang são, na verdade, os irmãos de que trata a narrativa.  

Os personagens falam todo o tempo sobre suas emoções e sofrimentos, são 

extremamente solitários, angustiados e carentes de atenção. Praticamente todos os 

conflitos desta obra se concentram na perda ou no desencontro amoroso, e seu desfecho 

quase sempre é trágico. Ao final do filme, um letreiro mostra os personagens mais 

velhos e explica o que aconteceu com cada um deles. O guerreiro cego termina morto, 

Ouyang não reencontra sua amada e retorna à Montanha do Camelo Branco; Huang 

prefere perder a memória a sofrer por causa dela e passa a vagar sem destino. O único 

personagem masculino que não tem um desfecho melancólico é Hong Qi, que aceita 

levar sua esposa mesmo nas mais perigosas aventuras, mas mesmo assim é morto 

tempos depois (uma legenda diz que, após sua morte, nunca mais parou de chover no 

deserto). Se há uma única perspectiva de final feliz para algum dos personagens, ela não 

passa de um flash tão rápido que pode ser perdido num instante de desatenção. Estes 

momentos extremamente furtivos representam a busca incessante – e frustrada – dos 

personagens pelo tempo perdido.  

Essa caracterização dos personagens masculinos os desloca do tratamento que 

receberiam normalmente num filme de artes marciais. Ao invés de heróis, eles são seres 

extremamente frágeis, cujo comportamento e modo de falar também contrasta com o 

padrão já conhecido dos personagens dos wuxia pian. A hierarquia entre nobres 

guerreiros, homens comuns e mulheres, o gestual, o vocabulário, enfim, as convenções 

que ditam o comportamento e o estilo de vida dos guerreiros não são, de forma alguma, 

respeitadas neste filme. Não há uma preocupação visível em situar a história, seus 

personagens e cenários nessa ambiência característica, como aconteceria em qualquer 

filme de época. Pelo contrário, os personagens de Ashes of Time falam e se comportam 

como jovens contemporâneos, ou melhor, como a maioria dos personagens masculinos 

dos demais filmes de Kar-wai. Não fossem pelos figurinos repletos de túnicas 

esvoaçantes e pelos cabelos compridos presos ao topo da cabeça, poder-se-ia creditar o 

comportamento desses personagens ao restante da obra do cineasta sem qualquer 

problema. 
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A discrepância entre a ambientação do gênero e o tipo e o comportamento dos 

personagens aparece de forma ainda mais visível nas cenas de luta, retratadas de forma 

pouco usual. As poucas seqüências de ação vistas no filme são editadas de forma rápida, 

sem que seja possível para o olho humano acompanhar a ação sem perder algum extrato 

do que está sendo mostrado. Além da edição e do uso de filtros e enquadramentos que 

distorcem a imagem, os movimentos dos personagens também são manipulados no 

interior do plano, com suas velocidades aceleradas até se transformarem em meros 

borrões impressionistas. Essa mesma estratégia foi utilizada nas cenas de ação de As 

Tears Go By, só que de forma um pouco mais discreta.    

Diante de uma cena qualquer de luta ou aventura, a estratégia é normalmente montada 

para que o espectador possa acompanhar a movimentação, torcer para que o herói vença 

o bandido ou apenas se impressionar com a precisão de seus golpes. Em Ashes of Time 

essa espécie de identificação se torna inviável, uma vez que a dificuldade em identificar 

os lutadores e seus movimentos torna praticamente impossível esboçar alguma reação a 

estas imagens. Apenas o som dos golpes, das espadas e dos gemidos de dor são 

perfeitamente identificáveis. As cenas de batalha são estrategicamente desdramatizadas, 

uma vez que o que está em questão neste caso não são exatamente as lutas, mas sim 

uma apreciação sensorial delas. Não há protagonistas e antagonistas, mocinhos e 

bandidos nessa história, o que torna as lutas desnecessárias para o desenvolvimento da 

trama. Dito de outra forma, as batalhas entre os guerreiros (quase sempre entre um ou 

dois homens contra um bando inteiro) jamais solucionam conflitos no filme, uma vez 

que os conflitos são de ordem sentimental e não prática.  

Entretanto, não é somente ao gênero wuxia pian que Ashes of Time deve. A trilha 

sonora, que mistura ritmos épicos e grandiosos a baladas românticas new wave com 

sons de flautas, harpas e guitarras elétricas, faz uma referência clara aos western, mais 

especificamente aos western spaghetti de Sergio Leone. De fato, há alguns elementos da 

estética bangue-bangue no filme, com muitas cenas de homens cavalgando juntos 

(Figura 08), closes nos olhos dos personagens masculinos e duelos entre guerreiros 

solitários.  
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FIGURA 08 – Cena de Ashes of Time 

Todos estes elementos estão relacionados com o mundo particular que é construído 

neste filme. Em Ashes of Time não há propriamente uma história com peripécias 

grandiosas, assim como na maioria dos filmes de aventura. Ao contrário destes, em que 

a narrativa é um mero pretexto para as inúmeras cenas de ação, na obra de Kar-wai a 

narrativa é mínima, e se prende em mostrar os problemas sentimentais dos personagens. 

A narração é extremamente lenta e confia sobretudo nos diálogos e narrações, 

concentrando-se em tempos mortos onde a passagem do tempo é sublinhada. A questão 

do tempo retorna aqui para demonstrar como, nesta obra, o que importa é a relação entre 

os personagens, especialmente as relações amorosas e de amizade, criando uma 

atmosfera particular e que foge ao gênero dos wuxia pian, ainda que confie em alguns 

de seus elementos primários. 

Nesse universo particular, a fotografia adquire função expressiva fundamental. Apesar 

de ser rodado em locações vastas como montanhas e desertos, Ashes of Time é marcado 

por cenas interiores, onde a câmera se concentra fechada nos rostos dos personagens.  

Às cenas abertas exteriores são sempre contrapostas cenas bastante fechadas. O espaço 

interno da cabana de Ouyang, por exemplo, é quase indescritível, já que a câmera não se 

concentra na delimitação deste espaço, mas apenas nos rostos dos personagens. As 

imagens são escuras e cheias de sombras que se refletem nos rostos das pessoas, 

principalmente das mulheres. Há uma preocupação notável com a expressividade da 

fotografia, o que torna este filme algo sensorialmente agradável.  
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A iluminação nas cenas internas atravessa rostos e objetos, quase sempre projetando 

sombras e aumentando ainda mais a expressividade dos rostos. Na seqüência em que o 

agenciador conversa com Ying, por exemplo, a imagem acompanha a movimentação 

dos personagens, que se encontram nos pólos opostos de uma gaiola entrelaçada. A cada 

movimentação, a luz atravessa a gaiola e revela o seu interior, com uma grande 

profundidade de campo, para então encontrar os rostos dos personagens marcados pelas 

sombras do bambu entrelaçado (Figura 09).  

FIGURA 09 – Cena de Ashes of Time 

São nas cenas exteriores que ocorrem os maiores contrastes e combinações de cores, 

sobretudo das cores das roupas dos personagens (marrons, brancas, amarelas e 

vermelhas) com as cores do céu, da areia do deserto e da água22. Nas cenas interiores, 

um tom quente e alaranjado predomina em rostos, roupas e tudo o mais, transformando 

o ambiente numa espécie de caixa fechada, sem muitos contrastes. De certa forma, este 

elemento se apresenta como na maioria dos filmes de Kar-wai, mesmo não utilizando 

luzes neon nem lâmpadas artificiais. Desta forma, pode-se dizer que este modo 

fotográfico de descrever e revelar os ambientes é exatamente análogo do modo 

fragmentado de narrar em Wong Kar-wai, valorizando sempre os detalhes e a 

expressividade dos personagens. 

                     
22 A análise dos elementos fotográficos e dos enquadramentos foi prejudicada pela péssima qualidade da 
única versão disponível deste filme em DVD com legendas em inglês. A cópia, distribuída pela Ocean 
Shores, praticamente não traz nenhum contraste entre as cores, extremamente esmaecidas. No entanto, o 
pior elemento do DVD são as legendas em inglês, literalmente coladas ao filme através de uma tarja preta 
para cobrir as legendas originais em cantonês, o que toma pouco menos de um terço da tela, prejudicando 
toda a visão da imagem e seus enquadramentos. 
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Os guerreiros e assassinos de Ashes of Time sofrem pelas mulheres, mas as personagens 

femininas são seres etéreos e misteriosos, com participações discretas no filme. A 

esposa do guerreiro cego, apaixonada por Huang, quase não possui fala, e sua aparição 

se limita à poucas cenas, como a já citada seqüência com o cavalo. A mulher por quem 

Ouyang sofre só aparece nos minutos finais do filme, mas possui um monólogo 

carregado de dramaticidade, onde revela ter se arrependido de abandonar o grande 

amor. Outras personagens femininas se encerram nas pequenas participações da esposa 

de Hong Qi e na jovem que pede vingança pela morte do irmão.  

Entretanto, há um personagem feminino que merece destaque, não somente por sua 

participação na trama, mas sobretudo pela complexidade de sua caracterização. 

Enquanto está hospedado na casa de Ouyang, Huang conhece um jovem que diz ser 

membro da dinastia Murong. Huang duela com este rapaz, que ninguém sabe dizer ao 

certo se é homem ou mulher. Huang diz para o rapaz, chamado Yang (Brigitte Lin), que 

se casaria com a irmã dele caso ele tivesse uma. Yang marca um encontro entre Huang e 

sua irmã, Yin, mas este não aparece. Ele vai então até Ouyang, e pede que ele mate 

Huang por ter desonrado a irmã. Pouco tempo depois a irmã aparece, e é ela quem pede 

a Oyuang para matar o irmão, que estaria tentando impedir a felicidade dela com 

Huang. Não demora muito para se perceber que Yin e Yang são, na realidade, a mesma 

pessoa. A temática da dupla identidade é comum em filmes de wuxia, tendo inclusive a 

atriz Brigitte Lin interpretado algumas dessas personagens ao longo de sua carreira. Em 

Ashes of Time, porém, a dualidade entre as duas personagens jamais é explicitada, sendo 

que os próprios personagens não sabem explicar quem é quem em determinados 

momentos da trama.  

Como o próprio didatismo dos nomes indica, Yin e Yang são dois elementos de uma 

mesma composição, mas seus contornos jamais são bem delimitados. Não se tratam de 

personalidades opostas, mas de uma composição complexa e, talvez, esquizofrênica. 

Este tema da troca de identidade é levado ao ápice depois que Huang deixa a cabana, 

deixando Yin e Yang para trás. A jovem, pensando que Ouyang é Huang, procura por 

ele durante a madrugada. Ouyang jamais revela o mal entendido à jovem, que no dia 

seguinte deixa a cabana e passa a vagar pelo deserto. Uma última cena da personagem 

mostra Yang lutando contra seu próprio reflexo no espelho d'água. 
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Para um filme considerado desviante na trajetória de Kar-wai, Ashes of Time guarda 

muitos elementos característicos de sua obra. É impressionante notar as semelhanças 

deste filme com as duas primeiras produções do autor, apesar das aparentes diferenças 

de gênero e ambientação das histórias. No entanto, é especialmente impressionante 

notar as relações deste filme com a produção seguinte do diretor, o urbano Chungking 

Express. Ele foi rodado entre a fase de pós-produção de Ashes of Time, e repete 

praticamente o mesmo elenco do primeiro. Os policiais solitários da moderna Hong 

Kong não passam de reedições dos guerreiros sentimentais do tempo mítico apresentado 

em Ashes of Time. Temas como a solidão e o desencontro amoroso extrapolam questões 

de tempo e espaço e ganham uma nova apresentação, como se verá a seguir.  
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3.3 – Chungking Express (1994) 
 

Chungking Express talvez seja um dos filmes mais fragmentados da obra de Wong Kar-

wai, não por intercalar muitos personagens e histórias ao mesmo tempo, mas pela 

maneira como as narrativas que compõem o filme se sucedem. Na metade do filme, a 

história que estava sendo desenvolvida até então acaba abruptamente e dá lugar a outra, 

sem qualquer tipo de conclusão ou explicação lógica. O espectador é instigado a 

imaginar o que aconteceu ou acontecerá com os protagonistas da primeira história (e de 

certa forma com os da segunda, diga-se, pois o filme termina como termina sua metade: 

em aberto, uma vez que eles simplesmente desaparecem da narrativa).  

 

O fato de ter duas ou mais histórias em paralelo, ou mesmo uma história dentro de outra 

história, é uma marca de Kar-wai visível em outros filmes como Days of Being Wild, 

Ashes of Time e Anjos Caídos. Mesmo fragmentos de narrativas (histórias do que 

poderia acontecer, como o epílogo que nunca se desenvolve em Days of Being Wild) 

compõem este universo fragmentado, onde as histórias se duplicam, multiplicam mas 

nem sempre se tocam. Neste caso, há uma forte relação entre as duas histórias narradas, 

mas isso acontece de uma forma muito mais temática e estilística do que propriamente 

narrativa. Pode-se dizer que a narração de Chungking Express, apesar de ser linear, se 

dá por uma espécie de “contaminação”, em oposição a uma simples sucessão, em que a 

condução da história “pula” de um personagem para outro.   

 

O que difere este de um filme qualquer dividido em episódios é, em primeiro lugar, a 

falta de uma conclusão da primeira história para que se comece a segunda. Um episódio 

não termina e o outro começa; eles simplesmente se tocam em algum momento e é aí 

que a narrativa se transfere de um lugar para outro. Em segundo lugar, há uma relação 

entre os personagens de todas as histórias, ainda que breve. A voz-off, tão característica 

de Kar-wai, é usada em algum ponto por todos os personagens envolvidos na trama – 

todos eles dividem a tarefa de contar suas histórias e conduzir a narrativa até a próxima 

virada. Essa “sobreposição” de narrativas se reflete até mesmo no nome da obra: em 

inglês, Chungking Express nada mais é do que a junção dos nomes Chungking 

Mansions, uma espécie de bairro em Hong Kong que mistura galerias de lojas, 

restaurantes fast-food e apartamentos baratos (onde se passa a primeira história), e 

 97



Midnight Express, nome da lanchonete onde trabalha a protagonista da segunda 

história23.  

 

Mas há ainda outras relações importantes entre as narrativas. O fato dos dois 

personagens serem policiais e freqüentarem a mesma lanchonete de fast-food; o dono da 

lanchonete, que tenta ser conselheiro sentimental dos jovens e termina costurando as 

duas histórias; a comida sempre presente (saladas do chef) temática e visualmente e 

outros pequenos detalhes funcionam como ganchos quase imperceptíveis entre as duas 

histórias. Embora uma narrativa não desemboque naturalmente na outra, há 

semelhanças a serem notadas aqui – especialmente na frase que de certa forma encerra a 

primeira história, quando o policial 223 encontra Faye e diz: “No ponto mais próximo 

de nossa intimidade ficamos separados por apenas 0,01cm. Não sabia nada sobre ela. 

Seis horas depois, ela se apaixonou por outro homem”. 

 

Este estranho e proposital entrelaçamento entre duas narrativas tão separadas denuncia 

que as semelhanças, neste caso, são de ordem essencialmente temática. Ambas são 

histórias sobre jovens urbanos, modernos e solitários, que buscam o amor mas são 

abandonados por suas namoradas enquanto ainda estavam apaixonados. Mais 

importante do que isso, ambas as histórias possuem a mesma estrutura de conto 

minimalista e com desfecho em aberto. O que acontece, e que justifica a estratégia 

narrativa “por contaminação” empregada nesta obra, é que as histórias se encerram 

justamente quando se abre uma possibilidade de encontro, de felicidade entre os casais 

que se formam ao longo do filme. Ou seja, as duas histórias acabam pouco antes do tão 

esperado final feliz dos romances. Mas justamente por isso é que aparece o final em 

aberto: porque, para Kar-wai, o “final feliz” (o encaixe amoroso) não é um tema de 

interesse. Dentro do universo narrativo particular construído pelo autor, as duas 

histórias se movimentam e se encerram naquilo que lhes interessa enquanto tema: os 

desencontros. 

 

                     
23 E também título do filme O Expresso da Meia-Noite (Midnight Express, 1978). Direção de Alan 
Parker. Roteiro de William Hoffer. Com Brad Davis, Irene Miracle, Bo Hopkins. 
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Na primeira parte do filme, o protagonista é um policial de número 223 (He Qiwu, 

interpretado por Takeshi Kaneshiro), um rapaz tímido que acaba de ser abandonado por 

sua namorada, uma moça chamada May, e que obsessivamente busca reatar o 

relacionamento com ela. As primeiras imagens do filme são tremidas, borradas, 

registradas com uma câmera na mão que acompanha He enquanto ele corre atrás de uma 

pessoa. Aumentando ainda mais a sensação de vertiginosidade da seqüência, as imagens 

são borradas pela constante alternância de velocidade entre os objetos no interior de um 

único enquadramento (por exemplo, quando o jovem corre no meio de uma multidão, as 

pessoas estão em velocidade rápida, o que as torna irreconhecíveis, enquanto He está 

em velocidade lenta – Figura 10). Para completar, essas imagens são embaladas por 

uma música tensa e estridente, que faz lembrar os filmes policiais. 

FIGURA 10 – Cena de Chungking Express 

 

Essa seqüência de perseguição, percebe-se mais tarde, tem a função principal de 

promover a apresentação dos personagens dessa primeira história. Não se sabe ao certo 

quem ele está procurando, mas vemos que ele termina esbarrando numa mulher vestida 

numa capa de chuva, com óculos escuros de aro vermelho e peruca loira. A figura 

feminina chama bastante a atenção, não somente por seu visual pitoresco como também 

por seu comportamento rude (há ainda um apontamento textual sobre a personagem que 

será analisado mais adiante). Em seguida percebe-se que a “loira” (ela não tem nome) 

comandou uma operação (fracassada) para contrabandear drogas através de um grupo 

de imigrantes indianos, que levam a droga escondida em sapatos, malas, roupas e 

supositórios improvisados com camisinhas.  
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A perseguição, o crime cometido pela loira e o fato de He ser um policial poderiam 

facilmente se encaixar no interior de alguma trama policial, mas nessa narrativa esses 

elementos pouco importam. O que interessa de fato é o estado emocional dos 

personagens. O próprio He Qiwu confessa que gostava de ligar para a namorada toda 

vez que fazia uma prisão, para que ela fosse a primeira a saber. A prisão que ele faz no 

filme, portanto, não tem importância, já que ele não tem mais com quem dividir o 

momento. Da mesma forma, todo o esquema de transporte das drogas, apesar de ser 

mostrado com detalhes, não ganha nenhum desenvolvimento mais adiante na trama. 

Sabe-se que o esquema dá errado, a loira passa a ser perseguida pelos contrabandistas e 

é obrigada a fugir, mas tudo isso só ganha relevância quando se descobre que ela está 

sendo ameaçada pelo homem que parece ser seu amante, um estrangeiro que fala inglês 

e a troca por uma outra mulher de peruca loira.  

 

O filme começa com uma narração em off, para só depois o personagem de Kaneshiro 

ser apresentado. Durante muito tempo, a história é narrada por ele, utilizando sempre 

este mesmo recurso. No outro extremo da narrativa, a mulher de peruca loira pouco ou 

nada fala. A montagem paralela exacerba essa diferença entre os personagens, com o 

auxílio de recursos como movimentos de câmera e trilha sonora. Enquanto a história da 

mulher é um tanto vertiginosa, com as imagens passando em velocidade, mostrando os 

personagens correndo entre pessoas espremidas em ruas estreitas e sujas, com uma 

música indiana ao fundo, a história de He é arrastada, silenciosa, com planos lentos do 

personagem fazendo um lanche no fast-food, batendo na janela da namorada e fazendo 

compras de madrugada. Cada personagem tem sua própria velocidade, seu cenário e 

trilha sonora diferenciados. A diferença tão marcante entre essas seqüências paralelas 

aumenta a sensação de fragmentação da narrativa. 

 

Prazo de validade 

 

De uma forma geral, pode-se falar que Kar-wai trabalha com dois tipos de personagens. 

Há os que amam demais, procuram afeto desesperadamente, sofrem por amor e solidão 

e se expõem em situações patéticas; e há os que são destinatários deste amor, que 
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rejeitam para não serem rejeitados, que são amados e desejados de forma neurótica 

pelos outros personagens, sempre desprezados pelas mais diversas razões. Os 

desencontros entre os dois tipos de personagens, como foi dito, é o que movimenta a 

narrativa na maioria dos seus filmes. He Qiwu, como os personagens do primeiro tipo, 

sofre de extrema carência: carência de amor, de se expressar, de ser ouvido. 

Abandonado pela namorada, ele continua fazendo visitas à sua casa e ligando para sua 

família na esperança de reatar o relacionamento. May, no entanto, está tão ausente de 

sua vida que nem sequer aparece (fisicamente) na história. A carência de He se expressa 

na obsessão que ele tem por checar mensagens em sua caixa postal, no fato dele 

freqüentar a mesma lanchonete noite após noite, na busca de conservas de abacaxi com 

prazo de validade a expirar em 1o. de Maio, na procura obstinada de uma companhia 

feminina para o seu aniversário. Mesmo assim, não se trata de um personagem 

totalmente triste, mas sim um tanto patético. Numa cena, ele comenta em off que May o 

chamava de Mr.Cool (“senhor descolado”). A imagem que vemos, porém, contradiz 

totalmente a frase: He está sentado na mesma lanchonete, com as mãos apoiando o 

rosto, em situação total de tédio e abandono.  

 

O jovem acredita que, como abacaxis enlatados, o amor e outros sentimentos humanos 

possuem uma data de validade, e a data que ele estipulou para o fim do romance com 

May foi de um mês. De 1º de abril, data do fim do namoro (que ele julgou ser uma 

piada) até 1º de maio, dia do seu aniversário, ele comprou latas de abacaxi com 

vencimento nesta data e as comeu todas quando finalmente percebeu que não havia 

chance para uma reconciliação. He, como muitos personagens de Kar-wai, é um 

romântico solitário, mas sua dor é motivada mais pela carência afetiva do que pela 

saudade da ex-namorada. Uma vez esgotado o prazo de validade de seu último 

relacionamento, ele decide sair e procurar uma nova companheira, qualquer que seja. 

Incentivado pelo dono da lanchonete Midnight Express, ele tenta sair com uma 

garçonete – outra garota chamada May – mas ela, cansada de esperar, termina saindo 

com outro rapaz.  

 

Durante todo o tempo, as peripécias de He são narradas paralelamente à história da 

mulher de peruca loira. Não há nenhuma forte indicação narrativa de que os dois iriam 
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se encontrar novamente além daquele esbarrão na rua – a não ser, é claro, pelo fato de 

ele ter anunciado isso textualmente logo no início do filme (“No momento mais próximo 

de nossa intimidade, ficamos apenas a 0,01 cm. de distância. Cinqüenta e sete horas 

depois, me apaixonei por esta mulher”). Num suspense policial, o fato de He ser da 

polícia e a mulher uma fugitiva certamente teria alguma importância, mas não aqui. O 

encontro dos dois não é construído narrativamente, mas é puramente casual, como são 

as inúmeras coincidências que povoam este filme. O destino dos personagens parece ser 

movido por alguma outra coisa que não está sob o controle deles mesmos, sujeitos ao 

azar dos acontecimentos. Depois do encontro, percebe-se que há uma ligação 

sentimental entre os personagens, especialmente por ser esta uma história que trata 

essencialmente da solidão metropolitana, da ausência de parceiros amorosos e de 

desencontros românticos. 

FIGURA 11 – Cena de Chungking Express 

 

Depois de completar sua pequena aventura com os abacaxis enlatados e passar mal, He, 

ainda meio abatido, entra num bar e promete a si mesmo que irá se apaixonar pela 

primeira mulher que aparecer. Neste exato momento a loira entra no mesmo local, 

escapando de sua malfadada operação criminosa (Figura 11). Num breve diálogo, os 

dois repetem o que já vinha sendo sublinhado através das narrativas paralelas: He, 

simpático, tenta puxar conversa e fica tagarelando sem parar, enquanto a mulher 

responde friamente e procura manter distância. Ela é vencida pelo cansaço, e termina 

sendo levada para um hotel pelo rapaz, que passa a madrugada comendo saladas do chef 

e vendo televisão enquanto ela dorme. No dia seguinte, o dia do seu aniversário, 
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enquanto ele faz cooper para secar suas lágrimas, ela deixa uma mensagem de Feliz 

Aniversário em seu número de telefone e depois desaparece. Para ele, a simples 

lembrança deste acontecimento é suficiente para mantê-lo feliz.  

 

A seqüência do encontro entre o policial e a loira é importante também para se perceber 

como ocorre a caracterização dos personagens neste filme, e na obra de Kar-wai de uma 

forma geral. Normalmente, a caracterização de um personagem envolve informações 

dadas pelo contexto do filme (como nome, profissão, endereço) e também pelo 

comportamento do ator, além de seus atributos físicos (aparência, personalidade, idade). 

Na Poética de Aristóteles, a caracterização de um personagem está centrada em três 

frentes: no que ele faz, no que ele diz e como ele se apresenta. Dessa forma, tanto 

questões morais de comportamento quanto a apresentação física do personagem estão 

em jogo no momento do estabelecimento de uma identificação (simpatia ou antipatia) 

com o espectador. Neste filme a estrutura clássica de apresentação dos personagens é 

rompida, na medida em que a construção narrativa descarta alguns desses elementos e 

concentra-se em outros. Sobre a mulher de peruca loira, por exemplo, informa-se apenas 

o que é considerado importante para a história: que ela é uma contrabandista, foi traída, 

perseguida, tornou-se seqüestradora mas não conseguiu ir até o final com o plano, está 

sendo procurada e ameaçada pelo amante.  

 

Outros elementos contextuais no filme – dos mais básicos aos mais complexos – 

simplesmente não são dados ao espectador (ou quando o são, não tem muita relevância). 

Ao invés de contar como um defeito, essa estratégia permite que a narrativa se 

concentre exclusivamente no comportamento presente da personagem (o que ela faz, diz 

ou pensa). Nesta narrativa mínima, qualquer detalhe é importante; e a ação (o 

comportamento) termina dizendo muito sobre os personagens. Apesar de sua 

agressividade com os imigrantes nas primeiras cenas do filme, o espectador tende a 

simpatizar com o personagem mais adiante, justamente quando ela também passa a 

narrar em off seus sentimentos. Não sabemos o seu nome nem como chegou àquela 

situação, mas sabemos seus sentimentos naquela situação, sabemos o que ela pensa a 

respeito do policial e de sua própria solidão. A partir desta apresentação colada na 

intimidade da personagem, a tendência é eximi-la de qualquer julgamento de ordem 
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moral, mesmo quando ela seqüestra uma criancinha e depois a devolve; mesmo quando 

ela mata o chefe/amante que a estava ameaçando. A identificação com este personagem 

é como a relação entre os próprios personagens no interior do filme: forte, instantânea e 

extremamente íntima.  

 

A garçonete Faye (Faye Wong), protagonista feminina da segunda história, possui uma 

caracterização semelhante, embora seja centrada quase que exclusivamente na ação, ou 

melhor, no comportamento físico. Faye fala pouco, mas exprime seus sentimentos 

através de olhares, gestos e movimentos incessantes. Desde a primeira cena dessa 

segunda parte, percebe-se que ela está interessada no policial 663 (interpretado por 

Tony Leung), e que esta relação passará a ser o ponto central da história a partir de 

então. É seu aparecimento que, de certa forma, marca a mudança de uma história para 

outra.  

 

Sonhando com Califórnia 

 

No final da primeira parte, o policial 223 volta à lanchonete Midnight Express e 

encontra Faye trabalhando como garçonete mas, por conta de seus cabelos curtos, pensa 

que ela é um homem. Eles se esbarram, a imagem congela e ele faz a já citada 

“previsão” de que, em seis horas, ela se apaixonaria por outro homem. Essa aparente 

onisciência do narrador/personagem não quer dizer que ele seja o narrador fundamental 

da história, o condutor maior do filme, uma vez que outros personagens também 

assumem essa função. Na realidade, acredita-se que essa estratégia esteja mais 

relacionada à arbitrariedade da narrativa, à falta de um compromisso com a 

verossimilhança (típica de Kar-wai) do que a um ponto de vista da narração. Em 

Chungking Express há uma forte tentativa de desnaturalizar a ação dramática, de 

evidenciar as marcas de um discurso ou de uma manipulação em diversos extratos 

fílmicos. Essa tentativa encontra substrato sobretudo nas coincidências que acontecem, 

no azar como condutor das histórias, na repetição e na naturalidade com que os 

personagens reagem a este tipo de coisa. Todos estes elementos fazem parte do universo 

fílmico retratado aqui, que não se relaciona às coisas como elas acontecem na realidade, 

mas a um universo ficcional claramente construído. 
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Isso fica evidente tanto na primeira quanto na segunda história. Nesta, o policial 663 

compra diariamente lanches para sua namorada na lanchonete Midnight Express. Faye 

logo se interessa por ele, mas seus sentimentos são mais aparentes para o espectador do 

que para o personagem. A referência inicial ao caráter um tanto andrógino de Faye 

contribui para sua caracterização como uma jovem tímida, insegura sobre sua própria 

aparência e feminilidade. A garçonete usa um cabelo curto, óculos escuros redondos, 

roupas folgadas e um tanto infantis, e está sempre gesticulando ou movimentando o 

corpo, numa agitação tipicamente adolescente. A diferença de postura entre ela e a 

namorada do policial – que é uma mulher sensual e não uma adolescente – é ressaltada 

sobretudo na cena em que a aeromoça aparece na lanchonete para deixar uma carta de 

despedida. Enquanto a aeromoça se comporta de maneira singela, Faye olha a mulher de 

cima abaixo, compara suas alturas e a trata com rispidez. Por conta dessa insegurança, 

ela nunca chega a abordar de fato o policial, e o diálogo dos dois mantém-se, pelo 

menos neste momento, num nível profissional (funcionária/cliente). Essa caracterização 

é importante porque ressalta a transformação pela qual a personagem passará até o final 

do filme – transformação emocional, sobretudo, mas que se reflete claramente na forma 

como a mulher se apresenta.  

 

A aparição de Faye, diga-se, está ainda atrelada à constante interferência da música na 

narrativa. Na primeira vez que a personagem aparece, no toca-discos da lanchonete 

ouve-se a canção California Dreamin, do grupo The Mamas and The Papas. A música 

está num volume tão alto que os personagens mal conseguem conversar. “Quanto mais 

alto, melhor. Me impede de pensar”, diz a jovem, que se movimenta para um lado e 

para o outro ao ritmo da música. A canção possui uma função claramente narrativa; ela 

faz parte da vida desta personagem, que está sempre cantando e dançando ao som dela. 

Mas não somente por ser intra-diegética é que esta função aparece; há também uma 

relação com a letra da canção e a história da personagem, já que ela sonha em ir para a 

Califórnia (e efetivamente vai na segunda parte do filme). A repetição incessante da 

música em diferentes cenas não marca apenas a presença da personagem, como uma 

música-tema, mas cria um verdadeiro “ambiente musical” dentro do qual sua história se 

 105



desenvolve. A canção é repetida tantas vezes que, ao final do filme, é praticamente 

impossível dissociar sua audição da imagem de Faye.  

 

Outra canção possui importância narrativa neste filme. Trata-se de What a Difference a 

Day Makes, música que serve de trilha para a seqüência em que o policial lembra de seu 

romance com a aeromoça, e que aparece sempre alternativamente a Califórnia Dreamin. 

Além de dar um ritmo pausado e lírico à seqüência, a música também exerce alguma 

importância através da letra. Não somente porque se relaciona ao conteúdo 

essencialmente romântico da cena (It’s heaven when you find romance on your 

menu/What a difference a day made/ And the difference is you), mas principalmente 

pela relação que ajuda a estabelecer entre o tempo e o romance. A história do filme se 

desenrola em alguns dias, nos quais, em linha geral, o policial é abandonado pela 

aeromoça e se interessa por uma nova mulher. A passagem do tempo oscila entre a 

rapidez do fim do romance e a letargia dos dias de solidão e choro, em que o homem 

nada mas faz além de esperar pelo retorno da mulher. A passagem de dias e horas segue 

este ritmo, apresentado muito mais pelo sentimento dos personagens do que por uma 

ordem cronológica.  

 

A “diferença que um dia faz”, portanto, pode ser observada pelo estado de espírito dos 

personagens. Em outra cena há um recurso técnico que mostra isso. Logo depois do 

rompimento do namoro, o policial toma um café na lanchonete. Enquanto as pessoas 

passam aceleradas na rua, somente ele se movimenta em câmera lenta (Figura 12).  

FIGURA 12 – Cena de Chungking Express  
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Além disso, ambas as canções possuem um tom evasivo, falam da busca por um dia 

ensolarado quando se está passando por um dia cinzento (Brought the sun and the 

flowers/Where there used to be rain). Esta evasão – a busca pela novidade, por uma 

vida melhor, por um recomeço – é o que procura a maioria dos personagens de Kar-wai, 

e no caso de Chungking Express não é muito diferente. De uma forma ou se outra, todos 

os personagens do filme estão à procura de dias ensolarados, seja na Califórnia ou ao 

lado de um novo amor. 

 

O personagem do policial 663 guarda algumas semelhanças estruturais com o policial 

da primeira história. Ambos foram abandonados por suas namoradas e não conseguem 

esquecê-las. Entretanto, embora compartilhem o mesmo sentimento de solidão patética, 

a caracterização do segundo policial toma um caminho mais lírico do que a do primeiro. 

São reveladas, inclusive, cenas bastante sensuais dele com sua namorada antes de ser 

deixado. “Eu pensei que fôssemos estar juntos para sempre”, comenta ele durante esta 

cena, “mas tomamos rumos diferentes”. Depois que a aeromoça vai embora, ele passa as 

noites em casa lamentando sua solidão. Ele conversa, de forma bastante natural, com os 

objetos de sua casa, como se eles sentissem tanto a falta da mulher quanto ele. Na visão 

do personagem, o sabonete gasto está na verdade magro e desmotivado, o pano de chão 

virou um trapo e os bichos de pelúcia também parecem sofrer com a solidão (Figura 

13). A solidão do personagem é tamanha que transforma objetos em seres capazes de 

compartilhar seu sentimento. 

FIGURA 13 – Cena de Chungking Express 

 

 107



Além disso, esta atenção dada aos objetos é um indicativo da importância que os 

detalhes cenográficos apresentam na trama. São estes mesmos objetos que marcarão o 

início do envolvimento de Faye com o policial; os personagens são sempre enquadrados 

através de algum objeto ou móvel; o enquadramento, apesar de sempre fechado, não 

deixa escapar nenhum detalhe de tudo o que está no interior do plano.  

 

Ambos os protagonistas não aparentam possuir nenhuma ambição profissional, 

econômica ou de outra ordem que não seja estritamente sentimental; em resumo, eles 

não sabem o que esperar da vida e do futuro. “Do que você gosta?”, pergunta o policial 

a Faye. “Não sei. Quando eu descobrir, te aviso”, responde a moça. Nessa composição, 

as profissões dos personagens não ocupam nenhuma relação muito estreita com a 

caracterização de suas personalidades. O policial 663, por exemplo, quase nunca é 

mostrado em ação e aparenta ser demasiadamente calmo e distraído para um agente da 

polícia. Na realidade, ele parece ser o oposto do policial repetido nos filmes de aventura 

mais tradicionais, justamente porque o traço mais destacado de sua personalidade é o 

sentimental. Já Faye revela que está trabalhando como garçonete somente até conseguir 

juntar dinheiro para viajar, embora não saiba exatamente quando nem para onde quer ir 

– mas propõe ir com ele. 

 

Apesar disso, há que se notar a importância de suas profissões num extrato 

essencialmente narrativo. Tanto o policial quanto a garçonete dispõem de bastante 

tempo livre e estão trabalhando nas ruas, o que termina levando ao encontro dos dois e a 

tudo o mais que se desenrola a partir daí. É justamente nesse tempo livre, ou seja, no 

cotidiano, que os personagens são retratados e parecem de fato ter sua existência 

construída. Faye é retratada repetidas vezes em seu trabalho, limpando a lanchonete ou 

servindo clientes. Já o policial é mais visto em casa, fazendo tarefas domésticas e 

conversando com as coisas. Os encontros dos dois acontecem também nessas situações 

absolutamente rotineiras, todos os dias no mesmo horário e da mesma forma.  

 

Entretanto, é somente através da repetição dessa rotina que as mudanças passam a 

ocorrer. A princípio, o policial só comprava saladas do chef para sua namorada. Por 

uma sugestão do dono do estabelecimento, ele decide experimentar cada dia um prato 
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diferente. Depois de alguns dias, ele conta que a namorada o deixou. “Ela queria 

experimentar outras coisas. Há muitas variedades de homens, assim como de pratos”, 

diz ele. Esta metáfora entre os pratos e o relacionamento amoroso ressalta a importância 

da rotina não só como tema, mas também como estratégia narrativa, como uma espécie 

de preparação para a inserção de novidades e reviravoltas.  

 

A novidade, neste caso, fica por conta da chave do apartamento do policial, entregue 

junto com a carta de despedida que a aeromoça deixa na lanchonete. De posse dessa 

chave, Faye literalmente invade o apartamento do homem enquanto ele está 

trabalhando. A princípio, ela apenas convive no local e faz alguma limpeza, mas não 

demora muito para começar a interferir de forma mais evidente. Ela coloca novos peixes 

em seu aquário, uma camisa nova no armário, troca a marca das sardinhas, troca a roupa 

de cama e, por fim, coloca um calmante na garrafa de água para ajudar a melhorar sua 

insônia. Como uma típica personagem do primeiro tipo, ela se dedica e se propõe a 

cuidar de um homem que nem sequer toma conhecimento disso.  

 

Quando o policial começa a superar o abandono da ex-namorada, ele finalmente passa a 

se dar conta das mudanças que estão ocorrendo em sua casa. Porém, quando isso 

acontece, ele age com a mesma naturalidade que o levava a conversar com os objetos 

anteriormente. Ao urso de pelúcia, por exemplo, que foi substituído por um grande 

boneco do Garfield, ele pergunta: “você está meio sujo ultimamente. Andou brigando?”. 

Ao sabonete novo, ele pergunta se finalmente ganhou peso. 

 

É somente quando ele flagra Faye dentro de seu apartamento que o policial se dá conta 

de suas intenções românticas. Decidido a esquecer a aeromoça, ele convida a jovem 

para um encontro no bar Califórnia. O que parece ser a realização de um desejo da 

personagem, entretanto, se revela frustrante quando ela não aparece no local marcado. O 

dono da lanchonete conta ao policial que ela decidiu ir para a verdadeira Califórnia, nos 

EUA, deixando apenas uma carta de despedida. O policial fica entristecido com esta 

segunda rejeição, especialmente porque logo depois encontra a ex-namorada 

acompanhada de outra pessoa. Esse encontro, extremamente pacífico, é importante para 
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estabelecer que o policial já superou de uma vez a falta da antiga namorada e, agora, 

sofre com a falta de Faye. 

 

Nesta história, como na primeira, a narrativa se encerra com a possibilidade do encontro 

amoroso. Uma elipse revela como estão eles um ano depois. Faye retorna da Califórnia 

com os cabelos longos e um uniforme de aeromoça, e descobre que o policial comprou a 

lanchonete Midnight Express para montar seu próprio negócio. O encontro dos dois é 

animador: ela parece ter realizado a fantasia dele de aviões e aeromoças sensuais, e ele 

parece continuar livre e disposto ao romance. Ele resgata o bilhete de despedida deixado 

por ela, na verdade um guardanapo com uma passagem aérea desenhada de caneta. Ela 

diz que, como aeromoça, pode dar uma passagem para ele ir a qualquer lugar. “Eu vou 

para onde você quiser me levar”, ele responde.  

 

Mas é somente até este ponto que a narrativa avança. O final do filme deixa o destino 

dos personagens em aberto, indefinido, exatamente como na primeira história. Ambos 

são jovens e desimpedidos, estão interessados um no outro, certamente poderiam ser 

felizes juntos, mas não o são (pelo menos não em cena, não imediatamente). Porque? 

Não há explicação fácil para esta pergunta, a não ser acreditar que, na obra de Kar-wai, 

os desencontros amorosos não promovem mais nada além da solidão – o único estado 

possível para seus personagens. No entanto, mesmo sem haver um desfecho romântico 

par excellence (um beijo ou mesmo um abraço entre os personagens), pode-se dizer que 

este final em aberto é o mais próximo do happy-end que Kar-wai consegue chegar. 

Desta vez acredita-se no encaixe, mas não se sabe como será, nem se vai durar.  
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3.4 – Anjos Caídos 

(Fallen Angels, 1995) 

 
 

Anjos Caídos reflete de forma bastante clara a opção estilística de Wong Kar-wai de 

retratar situações essencialmente urbanas, jovens e contemporâneas. Todos os 

elementos neste filme, do figurino aos cenários, passando pela trilha sonora e pela 

edição, remetem a uma ambiência metropolitana – ligada sobretudo à imagem caótica e 

multifacetada que se tem de Hong Kong e, de certa forma, de todas as grandes 

metrópoles mundiais.   

 

É interessante notar que esta ambiência metropolitana em nada se assemelha a uma 

espécie de urbanidade glamourosa que se percebe em outros filmes contemporâneos, 

com homens e mulheres ricos em seus apartamentos modernos e insípidos; carros e 

aparelhos eletrônicos de última geração, restaurantes caros e imagens panorâmicas de 

grandes prédios e arranha-céus. Pelo contrário, aqui os personagens não são pessoas 

metropolitanas comuns, mas sim habitantes de um submundo – o submundo particular 

de Kar-wai, que abarca solitários de todos os tipos e espécies –, onde os restaurantes são 

ordinários, as ruas são sujas e os apartamentos minúsculos e abarrotados de coisas. A 

Hong Kong mostrada aqui não é um cartão-postal; no lugar das panorâmicas estão 

planos fechados que revelam becos escuros, esgotos, trens passando à noite, violência, 

pessoas feias, pobres e suadas etc. 

 

O espaço físico é um dos maiores indicadores dessa narrativa urbana. São muitas as 

cenas que mostram movimento de carros na cidade à noite, utilizando um recurso de 

câmera que acelera o movimento dos objetos, distorcendo as luzes dos faróis e postes. 

Com exceção da cena final, todas as seqüências de Anjos Caídos acontecem à noite e 

quase sempre em lugares fechados. Desta forma, a fotografia é pontuada sempre a partir 

da iluminação artificial, o que confere um caráter predominantemente amarelado à 

imagem. A fotografia também abusa das luzes de postes e dos letreiros em luz neon, 

alternando entre tons fortes de vermelho, azul e amarelo. Entretanto, a luz neon não 

confere um caráter tipicamente cosmopolita à imagem, mas sim uma luz embaçada e um 

tanto suja. A imagem é quase todo o tempo estourada, provocando uma sensação de 
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exagero e desconforto. Além disso, é utilizada uma lente grande angular que deforma os 

rostos e espaços, filmados sempre a uma curta distância da câmera.  

FIGURA 14 – Cena de Anjos Caídos  

 

Os apartamentos também contribuem para esta imagem que é formada do elemento 

urbano. São sempre pequenos ou mesmo minúsculos, com tetos baixos, cheios de coisas 

empilhadas pelos cantos e quase sem portas ou janelas. O ambiente precário e 

angustiante se repete em quase todos os apartamentos mostrados no filme. Um dos 

personagens mora com o pai, porteiro de um hotel decadente, num quartinho que mal 

comporta uma cama, roupas penduradas por todos os lados e uma porta que dá para o 

banheiro. Em outro apartamento, a vista da única (e minúscula) janela é tomada pelos 

trilhos do trem (Figura 14).  

 

Por outro lado, a imagem apresentada de Hong Kong e da população que habita o filme 

é bastante ocidentalizada, embora essa fusão oriente/ocidente não aconteça de forma 

necessariamente harmônica. São feitas referências claras à elementos da cultura 

ocidental, como por exemplo a lanchonete de fast-food McDonalds, cujo logotipo 

aparece mais de uma vez com grande destaque; ou num comercial da rede de 

computadores IBM que é mostrado também com certo destaque. Outros objetos 

tecnológicos que se referem à modernidade aparecem aqui e ali, como telefones, 

televisores, relógios, filmadoras etc. A juventude de que se ocupa o filme é moderna e 

americanizada, com mulheres usando perucas loiras ao estilo das divas de Hollywood, 

personagens com nomes como Charlie e Blondie (Loira), e até na trilha sonora pop; seja 
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na música extra-diegética que pontua a ação ou nas canções ouvidas e tocadas pelos 

próprios personagens. Essa representação, longe de ser tematizada no filme (não há 

glamourização mas também não há crítica), é a condição fundamental para que as 

histórias de procuras e decepções amorosas se proliferem. 

 

Assim como Chungking Express, Anjos Caídos traz em sua estrutura duas histórias 

entrelaçadas. Mas, ao contrário do primeiro, em que a primeira história cede lugar à 

segunda, aqui ambas as narrativas convivem paralelamente e chegam a se tocar em 

diversos pontos. Como narra em off um dos personagens: “o mundo é engraçado. As 

pessoas se encontram e se cruzam todo o tempo”. Pois é justamente essa idéia de 

entrelaçamento casual das histórias que orienta o filme.  

 

A primeira história trata de um assassino profissional (semelhante ao agenciador de 

Ashes of Time). O enredo parte de alguns dos preceitos básicos do gênero gângster e 

policial para a construção de Wong Chi-Ming (Leon Lai), um homem solitário, que 

trabalha sobretudo à noite, não possui família nem amigos próximos. As ruas da cidade, 

bares e restaurantes decadentes são os ambientes onde sua história se desenrola.  

 

Sempre que ele aparece, uma canção de batida forte e ritmada (um remix da música 

Karma Coma, do grupo inglês Massive Attack) acompanha seus passos. A câmera lenta 

também está sempre presente, seguindo seus sapatos pretos em close. A imagem-clichê 

do assassino cool, cigarro em uma mão e a arma na outra, começa a ser rompida quando 

o personagem, como quase todos os outros do filme, passa a narrar sua própria história 

em voz-off. À parte sua ação fria e calculada como matador, o espectador compartilha 

os pensamentos íntimos do personagem, como por exemplo, o motivo que o fez 

escolher a profissão. Não há nenhum julgamento moral por parte deste ou mesmo do 

filme em si: o homem escolheu matar como quem escolhe uma profissão qualquer. Ele 

diz: “a profissão muitas vezes revela a personalidade das pessoas. Eu sou preguiçoso. 

Gosto que as pessoas tomem as decisões por mim”. Mesmo tendo consciência dos 

perigos e inconveniências deste tipo de trabalho, ele não vê nenhum problema nisso até 

o momento em que decide parar e partir para uma nova profissão. 
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Ming trabalha com uma parceira (Michele Reis), cuja função é arrumar o apartamento 

que será usado por ele antes e depois dos crimes, organizar seu planejamento e visitar os 

locais para planejar a sua execução, sempre de forma discreta e sigilosa. A mulher 

também encarna uma espécie de clichê, inspirada principalmente na imagem de femme 

fatale dos filmes noir, mas com um elemento erótico e moderno. A mulher, que não tem 

nome no filme, veste-se sempre com um vestido de couro sintético preto e meias 

arrastão, um visual clássico de personagem erótico. Seu visual é lânguido e curvilíneo, 

mas de uma languidez que evolui para uma espécie de letargia, quando a personagem se 

movimenta quase que se apoiando nos objetos à sua volta. Os cabelos negros cobrem o 

rosto, e a franja comprida deixa ver muito pouco dos olhos, destacando ainda mais os 

lábios pintados de batom vermelho. Ela está sempre com um cigarro na boca, e a 

princípio possui uma atitude forte e agressiva. A personagem é filmada sob um ângulo 

que destaca sua sensualidade, como se pode comprovar na seqüência em que ela ouve 

uma canção na jukebox de um bar, apoiando-se no aparelho como se estivesse dançando 

sensualmente com ele. Há uma outra cena de música com a personagem, quando ela 

marca um encontro com o assassino neste mesmo bar mas ele não vai, deixando apenas 

um recado com a indicação de uma música no jukebox que será repetida algumas vezes 

no decorrer do filme.  

 

Esse clichê de “mulher fatal” começa a ser desconstruído à medida que o filme evolui e 

mostra que ela, na realidade, não age conforme a sua imagem de “devoradora de 

homens”. A mulher alimenta uma forte atração por Ming, apesar de nunca tê-lo visto 

pessoalmente. O personagem não parece ter nenhum vínculo familiar e praticamente 

não conversa com ninguém. Sua rotina consiste em ocupar o apartamento de Ming 

quando este não está presente, ir ao bar preferido dele e sentar-se na mesma cadeira em 

que ele senta; em resumo, seguir seus passos para, dessa forma, sentir-se mais próxima 

do homem. Em nenhum momento ela toma a iniciativa de procurá-lo; seu 

comportamento se limita a esperar e seguir fielmente os passos do homem. Essa 

fidelidade anônima e solitária que a mulher devota a Ming logo evolui para uma 

situação de romantismo exacerbado, um tanto patético, como na cena em que ela se 

masturba no apartamento dele (Figura 15). 
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FIGURA 15 – Cena de Anjos Caídos 

 

A segunda história tem como protagonistas um rapaz mudo e seu pai. He Qiwu (Takeshi 

Kaneshiro), como ele mesmo conta em off, perdeu a habilidade de falar aos seis anos de 

idade, quando comeu um pedaço de abacaxi estragado. Desde então, tem tido 

dificuldades para encontrar um emprego, o que lhe fez entrar em conflito com a polícia 

algumas vezes. Para trabalhar e conseguir algum dinheiro, ele invade lojas, barbearias e 

lanchonetes durante a madrugada e toma conta dos estabelecimentos. Ele não rouba 

nada; sua intenção é apenas trabalhar durante as horas em que estes locais estariam 

normalmente fechados. He Qiwu é um personagem cômico, como é o tom desta 

segunda história, mas não nos moldes tradicionais da comédia. A obsessão do 

personagem em trabalhar e fazer alguma coisa é tamanha que, muitas vezes, ele termina 

usando a força contra os clientes das lojas. Seu comportamento perverso e um tanto 

irônico se expressa quando ele obriga um sujeito a cortar o cabelo e fazer a barba, e 

ainda cobra para não fazê-lo, ou numa outra oportunidade em que ele vende litros e 

mais litros de sorvete ao mesmo homem, obrigando os filhos e os pais deles a consumi-

lo.  

 

Este comportamento insólito (por vezes doce e por vezes perverso), aliado à condição 

solitária do personagem, faz dele um ser completamente extravagante, e é daí que vem 

sua comicidade. Charlie (Charlie Yeung), a mulher por quem ele se apaixona, também é 

uma personagem extravagante. Eles se conhecem por acaso num restaurante. Ele está 

limpando o local e ela fala histericamente ao telefone. Ela descobre que o homem com 
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quem fala vai se casar com uma tal de Blondie (loira), que aparentemente lhe roubou o 

namorado. Ela se consola com He Qiwu e decide ir atrás da loira para tirar satisfações. 

A dupla vai numa empreitada enlouquecida atrás da mulher, tocando de apartamento em 

apartamento num prédio onde certamente ela não mora, sem encontrar ninguém.  

 

Depois da baderna aprontada, eles vão a um restaurante, onde Charlie começa a 

perguntar a todo mundo sobre a loira. Eles iniciam uma confusão no local e He termina 

se questionando se a história da loira e do ex-namorado é mesmo verdade, ou se não 

passa de imaginação de Charlie. Mesmo assim, ele se apaixona por ela e a faz 

companhia, mas a moça continua interessada no rapaz que teria se casado com a loira.   

 

He Qiwu é um personagem de movimentos tensos e obsessivos, que mistura uma 

comicidade extremamente física com melancolia e um certo tom fantasioso, 

inverossímel. Ao mesmo tempo, ele é dos poucos personagens da obra de Kar-wai que 

apresentam alguma relação familiar24. He mora com o pai e, apesar da relação entre os 

dois não ser muito explorada no início, ela é fonte de grande carga emotiva para o 

personagem quando o pai morre, já perto do final do filme. He havia feito umas 

imagens em vídeo do pai, e estas imagens são repetidas algumas vezes depois da morte 

do personagem. Esta cena possui uma grande dramaticidade, especialmente para um 

personagem que não demonstra muito controle de suas emoções como He. Nesta cena, é 

oferecido ao espectador apenas o contracampo, ou seja, as imagens em vídeo sendo 

pausadas e aceleradas por He. Sua reação a estas imagens nunca é revelada, mas pode 

ser facilmente deduzida pelo apreciador. 

 

Desencontros urbanos 

 

Como muitos personagens de Kar-wai, os protagonistas de Anjos Caídos são pessoas 

solitárias, desajustadas, em busca do amor verdadeiro ou do afeto, simplesmente. Mas 

este também sempre se mostra impossível, e os personagens seguem esperando que um 

novo companheiro apareça. Aqui, também, a questão do desencaixe amoroso é central à 

narrativa. Há casais que se formam e desmancham todo o tempo; há os personagens que 

                     
24 Outros filmes que apresentam esta relação são Days of Being Wild e Happy Together. 
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amam intensamente e há os que são objetos deste amor mas o desprezam, seja porque 

estão apaixonados por outra pessoa ou por outros motivos quaisquer.  

 

No caso de Ming e sua parceira, eles se separam depois que o assassino fica ferido e 

resolve deixar a profissão. Sem precisar mais dos serviços da mulher, ele a abandona. 

Pouco tempo depois, ele começa a se relacionar com uma outra mulher chamada Loira 

(Karen Mok), a quem encontrou por acaso num McDonalds. A mulher tem um 

comportamento totalmente oposto ao do personagem: é histérica, sorridente, desinibida 

e fala bastante. Ele deixa claro que só quer companhia para uma noite; a mulher, 

carente, se conforma com isso e afirma que talvez ele passará a gostar mais dela no dia 

seguinte. Mais tarde, porém, depois de se encontrar com a sócia, ele também deixa a 

Loira e diz: “Todos precisamos encontrar um companheiro. Quando será que 

encontrarei a minha?”. Todos os personagens precisam desesperadamente estar juntos 

de alguém, mas os relacionamentos duram muito pouco – isso quando não são 

fracassados desde o início. Os romances são fugazes como são seus personagens, jovens 

inseguros, solitários e nervosos.  

 

Neste universo narrativo fechado, que gira ao redor de um espaço pequeno e um curto 

lapso de tempo, os encontros entre os personagens seguem uma combinação quase 

matemática. Ming encontra a Loira por acaso, do mesmo modo que, na segunda 

história, Charlie conhece He num restaurante. A Loira com quem Ming se relaciona 

encontra a ex-sócia dele na rua, e reconhece o perfume do amante nela. He e Ming 

travam um rápido diálogo no restaurante onde o primeiro trabalha. Por fim, a sócia 

termina encontrando He na última cena do filme, quando pega uma carona de moto com 

ele.  

 

Essa abundância de coincidência e eventualidades não são necessariamente 

fundamentadas na narrativa – elas simplesmente acontecem, sem que haja um 

desenvolvimento que acompanhe todos os desenlaces propostos no filme. Anjos Caídos 

segue uma ordem cronológica, embora a ordem dos acontecimentos narrados não seja 

sempre clara ou harmônica. Ao longo da narrativa são inseridos momentos digressivos 
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que embaralham a ordem dos acontecimentos ou manipulam elementos clássicos da 

continuidade de forma expressiva. 

 

A primeira cena do filme, que aparece antes mesmo do crédito inicial com o título Anjos 

Caídos, mostra a parceira em primeiro plano, e Ming em segundo plano. A narração em 

off, com voz de homem (supõe-se que seja a voz dele, mas nada indica isso fortemente, 

ao menos neste momento), diz que os parceiros trabalharam juntos por 155 semanas, e 

só se encontraram uma vez. Quando exatamente acontece esta cena? Depois da 

passagem dos créditos há uma série de seqüências que indicam que eles ainda não se 

conheceram, ilustrando provavelmente um breve período dessas 155 semanas em que 

trabalharam juntos. Então a cena inicial – que mostra os dois juntos – realmente 

aconteceu ou foi uma fantasia? Trata-se de um flashback? Essas perguntas só encontram 

resposta ao final do filme, na cena do encontro no bar arranjado pela Loira, e mesmo 

assim não são totalmente esclarecidas, uma vez que deste encontro é revelado muito 

pouco.  

 

Isso indica que, apesar de linear, a narrativa obedece a uma outra espécie de 

organização temporal, mais ligada à intimidade dos personagens do que à duração ou 

seqüência dos acontecimentos. Ainda no início do filme, nas seqüências em que a sócia 

arruma o apartamento do assassino antes dos crimes, há um exemplo de montagem 

paralela. Sabe-se que a montagem paralela serve para ilustrar acontecimentos que 

existiram ao mesmo tempo, porém em espaços diferentes. Neste caso é o contrário. A 

montagem paralela mostra os dois personagens no mesmo espaço (o apartamento), mas 

em tempos diferentes (ela antes e ele depois). Esta seqüência tem a clara função 

narrativa de mostrar a união de dois personagens que compartilham muitos espaços, 

mas nunca se encontram; mas, além disso, revela como Kar-wai consegue esticar e 

reconstruir o tempo, misturando passado e presente, para servir à narrativa íntima dos 

personagens. Essa estratégia faz parte da economia narrativa do filme, que consiste em 

sonegar informações básicas sobre os personagens para exagerar em outras, repetir 

nomes, informações, movimentos e sons, diminuir cenas aparentemente importantes e 

estender seqüências banais ou cotidianas, e, finalmente, cortar o tempo em alguns 

momentos somente para esticá-lo mais adiante.  
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FIGURA 16 – Cena de Anjos Caídos  

 
Em alguns momentos a duração de uma única seqüência se estende muito além do 

tempo necessário para transmitir a informação contida na cena, deslocando esta 

seqüência do fluxo natural do filme. Por exemplo, há uma cena já quase no final do 

filme em que He Qiwu e Charlie, a mulher por quem ele se apaixona, estão sentados no 

balcão de um bar (Figura 16). A imagem torna-se preto-e-branca e uma música 

romântica se acentua, especialmente porque não há diálogo entre os personagens. 

Ambos olham para a frente, nos mirando diretamente. Uma chuva começa a cair diante 

deles, ressaltando a existência de um vidro que os separa da câmera, por onde a água 

escorre vagarosamente. Esta seqüência dura aproximadamente cinco minutos (a duração 

é marcada pelo início e final da música), quando a informação que ela contém já foi 

transmitida logo nos primeiros instantes. Trata-se de um momento autônomo, uma 

seqüência estendida que ultrapassa a ligação convencional com a continuidade da 

narrativa, e que por isso mesmo pode ser contemplada em sua dimensão estética. Como 

este momento existem ainda a cena da dança erótica de Ming com a loira que ele 

encontra e as cenas do pai de He filmadas por ele pouco antes de sua morte.  

 

A administração confusa e aparentemente arbitrária de informações é coerente com a 

condução narrativa particular de Kar-wai. Em sua obra, ao invés dos eventos, o que se 

tem são as histórias dos eventos, os relatos particulares. Grande parte da ação do filme é 

narrada pelos próprios personagens em off. Como cada um deles tem, digamos, o direito 

de se expressar diretamente ao espectador, o que se tem no final das contas é uma 

colagem de versões diferentes para a mesma história. E como os relatos são sempre 
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construções de alguma coisa, eles nem sempre são precisos, pois partem dos próprios 

personagens e não de uma instância superior que organiza toda a história. Muitas vezes, 

o que se conhece é apenas o que os personagens contam – justamente por isso as falas e 

as ações nem sempre registram os acontecimentos de forma precisa e cerrada. Esta é 

uma condução narrativa que, por vezes, obriga o apreciador a reconstruir todo o sentido 

de uma seqüência através de uma informação posterior.  

 

É o que acontece, por exemplo, no estabelecimento da relação entre o assassino e sua 

parceira. No início do filme, a mulher é mostrada limpando o apartamento dele e 

recolhendo seu lixo em segredo para investigar mais sobre o homem. Nesta relação 

distanciada, a mulher fica sabendo onde ele vai, que bares freqüenta, o que gosta de 

comer etc. A aproximação entre os dois demora a acontecer, e quando acontece é 

frustrante. No primeiro e já tardio encontro, a aproximação afetiva se mostra impossível 

por motivos que não ficam claros. Mais tarde, numa narração em off, o homem deixa 

escapar que, na realidade, era ele quem deixava as coisas espalhadas pelo apartamento 

para que ela soubesse mais sobre ele. Trata-se de uma informação aparentemente 

simples, mas que obriga o apreciador a refazer todo o percurso do relacionamento entre 

esses dois personagens, e, em boa medida, refazer a construção que se tem dos mesmos. 

De repente, a iniciativa da aproximação não foi mais da mulher, mas sim do homem. 

Toda a inércia eventualmente creditada à personagem feminina, enclausurada numa 

paixão sem nada fazer a respeito, é relativizada quando se percebe que também havia 

um interesse da parte dele (também inerte, distanciado, preguiçoso, como ele mesmo 

diz).  

 
O recurso da narração em off é importante também para estabelecer o tipo de 

identificação promovida com estes personagens. Todos eles ganham pelo menos um 

momento de narração no filme, onde expressam os mais variados pensamentos e 

impressões sobre as coisas. Este recurso provoca no apreciador, senão uma 

identificação, ao menos uma grande misericórdia com relação aos personagens, 

aproximando-o dos seus pensamentos mais íntimos. O melhor exemplo dessa estratégia 

está no rapaz mudo. Externamente, ele não é capaz de se comunicar verbalmente com os 

demais personagens, mas, em off, ele relata seus pensamentos ao espectador 

normalmente, mostrando mais uma vez que o que importa para esta economia narrativa 
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é o mundo interior dos personagens, seus sentimentos. É por isso que o recurso da voz-

off muitas vezes substitui os diálogos, já que os personagens pouco interagem 

fisicamente. Este recurso de narração é utilizado apenas para expressar pensamentos dos 

personagens na tela, o que termina por fornecer informações importantes a respeito da 

trama, que muitas vezes não seriam dadas de outra forma. Pistas sobre a caracterização 

dos personagens são encontradas aqui e ali entre essas reminiscências, substituindo a 

clássica estratégia de apresentação do enredo e dos personagens. Faz parte desta 

economia narrativa sonegar informações que seriam dadas na introdução de qualquer 

outro filme, como os próprios nomes dos personagens.  

 

Essa liberdade da condução narrativa corresponde, de certo modo, à liberdade que se 

tem no parâmetro visual, com as mudanças de velocidade das imagens, o uso de filtros, 

os ângulos inusitados, o emprego do preto-e-branco ou das cores, a repetição de músicas 

etc. A alteração de cores entre cenas, sem nenhuma aparente exigência de sentido, 

reflete a manipulação dos elementos fílmicos de uma forma aparentemente aleatória. A 

ação nunca é totalmente clara neste filme, bem como as escolhas de cores, movimentos 

de câmera e enquadramentos.  

 

A câmera, por sinal, se faz presente no interior da ação através de seu movimento que 

resulta numa imagem sempre trepidante, borrada, que indica um deslocamento 

acelerado e impreciso do olhar. A imagem não repousa nunca, passeando entre objetos e 

personagens, aproximando-se e se afastando das coisas num movimento constante. 

Neste sentido, a câmera não é mera espectadora dos acontecimentos, não há uma 

tentativa de homogeneizar a ação, disfarçando ao máximo o aparato técnico (como no 

cinema clássico, em que o objetivo é fazer o espectador esquecer que está diante de um 

filme). Tampouco há um objetivo realista ou documental no registro das imagens. Aqui, 

o aparato faz parte da ação dramática, uma vez que a imagem oferece um olhar que se 

movimenta livremente no interior das seqüências, assumindo ângulos muitas vezes 

inusitados. 

 

Essa estratégia também se apresenta na maneira como as cenas de violência são 

filmadas. Em Anjos Caídos, como foi dito, não há qualquer espécie de julgamento moral 
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a respeito da atividade de assassino profissional de Ming. De fato, a morte é pouco 

relevante para a construção do personagem e de seu ambiente de uma forma geral; o que 

importa mais é a sua solidão e seus dramas existenciais. Não se sabe sequer quem são 

suas vítimas, nem o motivo, muito menos de quem partiu a ordem para os crimes. A 

ação dele como assassino é totalmente desprovida de dramatização, embora as cenas de 

violência não deixem de provocar tensão. O que acontece é que a tensão, neste caso, é 

provocada muito mais pela simples exibição da violência do que por uma preocupação 

com as vítimas ou coisa do tipo. 

 

Na primeira cena de crime, o assassino segue o caminho que foi diagramado por sua 

parceira e dispara contra um grupo de pessoas num local que parece ser um restaurante 

clandestino. Corpos são atirados para longe, sangue espirra na câmera (o aparato técnico 

mais uma vez se faz presente) e gritos de dor se misturam à trilha sonora. A violência é 

tão exacerbada que chega a receber um caráter gráfico, como se fosse um desenho ou 

uma história em quadrinhos. As luzes estouradas, o enquadramento e o uso da câmera 

lenta contribuem para essa estetização da violência. Como estes acontecimentos não 

promovem nenhum apelo emocional no apreciador (além da tensão natural da exibição 

da violência), chega-se à conclusão que essas seqüências servem basicamente para 

formar a imagem do assassino frio de que se reveste o personagem.  

FIGURA 17 – Cena de Anjos Caídos  

 

O cinema de Kar-wai se relaciona, por tudo isso, a uma espécie de lógica da 

inconstância e da efemeridade, explícita em tudo: nos personagens, na condução 
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narrativa, no visual, na trilha sonora. Isso torna-se evidente ao final do filme. He e a 

sócia, os dois personagens que foram abandonados por seus interesses românticos ao 

longo do filme, se encontram por acaso em um bar. Os dois já haviam se cruzado antes, 

no hotel onde ela morava, mas nunca conversado. Ele oferece uma carona à mulher, que 

aceita. Na moto, a mulher encosta sua cabeça no ombro do jovem e pensa: “O caminho 

para casa não é longe. Não sei o que vai acontecer em seguida. Mas, por enquanto, 

estou sentindo um calor agradável” (Figura 17). Essa sutil sugestão de encontro, de 

conforto, não passa de um breve momento que provavelmente acabará logo. Mas isso já 

não importa, pois é justamente de breves histórias ocorridas em breves momentos que 

trata este filme. 
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3.5 – Felizes Juntos 

(Happy Together, 1997) 

 
 
Em Felizes Juntos, seu sexto filme, Wong Kar-wai retoma a temática da relação 

amorosa num programa de produção de efeitos de ordem claramente poética. A 

exemplo do que se verifica em todos os seus filmes, o principal efeito identificado aqui 

diz respeito à solidão e à melancolia dos personagens. Neste caso, o programa poético 

ganha contornos ainda mais dramáticos ao tratar especialmente de uma única relação 

amorosa, que é mal-sucedida desde as primeiras imagens.  

 

A princípio, são apenas dois os personagens principais: Lai Yiu Fai (Tony Leung) e Ho 

Po Wing (Leslie Cheung), turistas chineses que, sem dinheiro, terminam tendo que 

trabalhar para sobreviver na Argentina. É comum entre os personagens de Kar-wai o 

desejo de evasão, de partir para uma nova e diferente vida, de começar de novo em 

outro lugar. A Argentina é, para os protagonistas deste filme, a Califórnia para Faye de 

Chungking Express, as Filipinas para Yuddi de Days of Being Wild, a ilha Lantau para o 

protagonista de As Tears Go By e assim por diante. Não há nenhuma explicação clara 

sobre como e porque eles foram parar justamente na Argentina; fica evidente apenas o 

desejo de “começar de novo” do outro lado do mundo. É interessante notar que, neste 

filme, a narrativa começa justamente depois que o sonho de evasão é alcançado. Mas, 

uma vez que já se encontram do outro lado do mundo, os personagens descobrem que 

ali, também, estão infelizes. O desejo, então, passa a ser o de voltar para casa, de tentar 

novamente. 

 

Ao contrário também de outros filmes de Kar-wai, em Felizes Juntos há apenas três 

personagens importantes; todos eles homens e chineses. A princípio, a história é 

conduzida por Lai, a quem é dada a voz-off do narrador. Ele comenta (especialmente no 

início do filme) sua relação com o namorado, tentando explicar a si mesmo porque o 

romance nunca parece dar certo, apesar das incessantes tentativas por parte de ambos. 

Apesar disso, a história não parece ser narrada exclusivamente sob o ponto de vista 

deste personagem. A voz do narrador não aparece durante todo o tempo, mas apenas em 

alguns momentos específicos. Não há utilização de planos em primeira pessoa de Lai 
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nem qualquer espécie de condução da história por sua parte; ele apenas comenta 

algumas coisas. Ao final do filme, um terceiro personagem também faz comentários em 

off, chamando para si o controle da narrativa.  

 

Pode-se dizer que não há uma definição clara, ao menos do ponto de vista técnico da 

narrativa, entre personagens principais e secundários ou protagonistas e antagonistas, 

até porque não há propriamente antagonistas neste filme. Apesar de o personagem de 

Tony Leung aparecer mais constantemente, ele está sempre trocando de posição com 

outros personagens na narrativa. A narrativa de Felizes Juntos é polifônica, ou seja, não 

se concentra em apenas um tipo de condução particular, mas sim oscila entre diferentes 

pontos de vista.  

 

Numa determinada cena, Lai passa atrás do carro onde está Ho Po Wing. Enquanto 

passa do lado de fora, o homem observa o ex-namorado em silêncio. Ao invés de 

acompanhar o movimento deste personagem, a câmera se volta para o interior do carro, 

onde está Ho Po. Neste momento, sobe o som de um rock de Frank Zappa, como se a 

música estivesse sendo tocada no interior do carro, e o personagem de Cheung olha para 

trás em velocidade lenta. Este exemplo serve para ilustrar como a narrativa oscila todo o 

tempo entre os personagens. Da mesma forma, a imagem está sempre “passeando” entre 

pontos de vista diversos no interior de uma mesma cena. Posições de câmera são 

trocadas com muita velocidade, por exemplo, na seqüência em que os personagens tem 

uma discussão sobre o passaporte de Ho. A troca freqüente de posições e pontos de 

vista, aliada a cortes secos e rápidos, fornece uma sensação um tanto vertiginosa.  

 

Apesar de ter uma narrativa linear, este filme possui um tratamento peculiar do tempo. 

É freqüente encontrarmos cenas com duas velocidades de imagem diferentes (um 

personagem se move em câmera lenta, enquanto outro permanece na velocidade normal, 

por exemplo, como sucede freqüentemente em filmes do diretor). Não há uma clara 

definição da passagem do tempo na narrativa – quando há, ela é claramente acessória e 

aparentemente desnecessária ao desenvolvimento do filme, como é o caso das cenas de 

passagem de tempo na cidade (imagens aceleradas de um cruzamento bastante 
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movimentado em Buenos Aires, com o detalhe de um grande relógio onde as horas e 

minutos passam acelerados).  

 

O filme também utiliza antecipações, um recurso narrativo/temporal bastante comum, 

de forma expressiva. No início do filme, são dadas informações de que os namorados 

pretendiam conhecer as cataratas de Iguaçu juntos, o que nunca aconteceu. Entre a 

seqüência inicial e uma outra, aparece uma cena musicada retratando as Cataratas, numa 

espécie de antecipação, embora aparentemente desconectada do que vem logo a seguir 

na narrativa fílmica. A música de fundo é um tema romântico (Cururrucucu Paloma) 

cantado em espanhol por Caetano Veloso, e a cena acompanha o ritmo lento e melódico 

da canção durante mais de um minuto, em câmera lenta. A imagem, em tons fortes de 

azul, contrasta com o restante do filme não somente pelas cores e ritmo desacelerado, 

mas pelo próprio conteúdo desconexo. No final do filme, quando Lai vai ao local 

sozinho depois de ter rompido definitivamente com Ho, a cena reaparece. Desta vez, 

porém, a música é um tango que tocava no bar em Buenos Aires, e o personagem diz 

que se sente triste por ter ido lá sozinho. Toda a obra do cineasta é pontuada por estes 

momentos aparentemente autônomos, como que flutuando na superfície do filme, 

isolados em sua beleza plástica. Como este momento pode-se citar as imagens das 

Filipinas em Days of Being Wild e a primeira cena de Anjos Caídos. 

 

Os primeiros trinta minutos – que narram o fim do romance entre Lai e Ho até seu 

recomeço – são exibidos unicamente em tons de preto-e-branco e sépia, o que remete ao 

passado, apesar de não se tratar de um flashback (Figura 18). Toda a movimentação dos 

personagens até a retomada do namoro, passando pelo reencontro no bar e uma 

discussão no quarto de hotel, parecem fazer parte de um “passado dentro do presente”, 

como se fosse um prólogo ou uma preparação à ação que se estabelece depois que os 

dois retomam o relacionamento – que seria a parte central do filme, seu núcleo. A partir 

deste momento, as imagens adotam cores fortes e vívidas, exploradas de forma bastante 

expressiva pela fotografia. O que nos leva a reforçar essa idéia de “passado dentro do 

presente” é o fato de, mais adiante no filme, os mesmos tons de preto-e-branco e sépia 

serem usados numa cena bastante clara de lembrança. Quando Lai lembra dos 

momentos que passou junto ao namorado em seu quarto, essas cenas de lembrança são 
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descoloridas. Isso não significa dizer que todas as cenas de lembrança no filme sejam 

em preto-e-branco, nem que todas as cenas em preto-e-branco sejam de recordações ou 

do passado, mas que as convenções são manipuladas abertamente para deixar claro que 

a passagem “real” e linear do tempo não interessa nesta obra – o que interessa é a 

passagem do tempo para os personagens, é a marca da passagem do tempo em suas 

lembranças íntimas e sentimentos.  

 

FIGURA 18 – Cena de Felizes Juntos  

 

O filme se desenvolve num ritmo decrescente, que contribui para o sentimento grave de 

melancolia que se instala até o final, quando ele cresce novamente. A primeira 

seqüência mostra uma cena de sexo entre Lai e Ho. É também a única, tendo em vista 

que o relacionamento entre os dois desce ladeira abaixo a partir deste momento inicial. 

Os dois decidem começar de novo no início do filme; pouco tempo depois, já brigaram 

e se separam. Sem dinheiro para voltar para Hong Kong, Lai arruma um emprego como 

doorman num bar de tango, acompanhando os turistas na noite Argentina. Ho, por sua 

vez, arranjou um caso com um sujeito estrangeiro rico. Um dia (não se sabe exatamente 

quanto tempo depois) os dois se encontram no Union bar e um novo contato se 

estabelece, sempre ríspido e violento. A fala de Lai é marcada pela amargura: “Eu não 

tinha arrependimentos antes de conhecer você. Agora, meus arrependimentos podem 

me matar”, diz ao ex-amante quando se encontram num quarto de hotel. Apesar deste 

encontro ríspido, Ho procura Lai novamente. Só que, desta vez, ele aparece bastante 

machucado depois de ter apanhado, e Lai decide aceitá-lo de volta para tomar conta 

dele.  
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A narrativa de Happy Together possui a estrutura de um conto minimalista, que  

acompanha os personagens durante um certo tempo e depois os abandona. O filme não 

narra, por exemplo, a história de quando e como os personagens se conheceram e se 

apaixonaram ainda em Hong Kong, a ponto de embarcarem para a Argentina para 

começar uma vida nova. Esta talvez fosse a estrutura narrativa de um romance clássico. 

Neste caso particular, porém, nada disso importa. O importante neste filme é 

acompanhar as peripécias do casal num momento específico, que compreende o período 

no qual o romance na Argentina não dá certo e Lai se esforça para voltar para casa.  

 

Começar de novo 

 

“Ho sempre diz: vamos começar de novo. Mas, para mim, começar de novo tem muitos 

significados”, narra Lai no início do filme. O universo narrativo da obra de Kar-wai já é 

tradicionalmente fechado, mas em Felizes Juntos se torna verdadeiramente mínimo. O 

“começar de novo” que vivem os personagens os coloca numa situação repetitiva e 

cíclica, o que termina por romper a evolução da narrativa. Ao invés de seguir adiante, as 

ações, situações e ambientes se repetem ad infinitum, ou pelo menos até o aparecimento 

de alguma coisa diferente. Quando Ho está machucado e preso ao quarto, a rotina de Lai 

passa a girar em torno do namorado. Ele cozinha, lava-o, arruma a cama e dorme ao 

lado dele. Quando sai, traz comida e cigarros para o companheiro. Inúmeras são as 

cenas que apresentam essa rotina formada pelo casal.  

 

A rotina dos dois só é quebrada em dois momentos específicos, nos únicos momentos 

em que eles decidem sair de casa: no primeiro, eles saem para uma caminhada de 

madrugada, mas o frio termina deixando Lai doente; no segundo, eles vão a uma corrida 

de cavalos quando Ho já começa a se recuperar dos ferimentos. Nesse ambiente 

extremamente reduzido, a relação ente os personagens também vive uma situação de 

repetição, calcada num eterno movimento de avanço e recuo afetivo. A princípio, Lai 

nega carinho a Ho, colocando-o para dormir na cama e ficando no sofá. Ho reclama das 

pulgas no colchão e, após alguma resistência, convence Lai a dividir o espaço reduzido 
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do sofá (Figura 19). A relação só volta a ganhar traços sentimentais com a lenta e 

parcimoniosa aproximação dos dois. 

 FIGURA 19 – Cena de Felizes Juntos 

 

Essa situação repetitiva e até mesmo claustrofóbica revela a importância que o espaço 

tem no filme. Por se tratar de uma história sobre dois turistas, duas pessoas que não 

pertencem àquele local, poderia-se imaginar o espaço como um elemento naturalmente 

relevante. De fato, os costumes locais, a língua e todas as diferenças culturais entre 

Hong Kong e Buenos Aires são ressaltadas pela simples presença dos personagens 

naquele ambiente, diferentes de tudo o que os circunda. No bar onde Lai trabalha, por 

exemplo, a música de fundo é um Tango Apasionado de Astor Piazzola, uma referência 

clássica à cultura argentina. Os personagens, entretanto, nunca fazem parte dessa 

referência, eles não sabem como conciliar a experiência de viver dois ambientes opostos 

ao mesmo tempo – quando em um lugar é dia, no outro é noite (há mesmo uma cena 

que mostra Hong Kong em oposição a Buenos Aires: do lado de lá está tudo de cabeça 

para baixo). A diferença está, portanto, no ambiente, mas além disso, nos próprios 

personagens, que nunca se sentem totalmente à vontade no espaço que ocupam.  

 

No entanto, a representação deste espaço de deslocamento não se limita à concepção 

convencional de personagens em situação de imigração. As referências culturais estão 

presentes, sim, mas o espaço bem que poderia ser qualquer outro que não Buenos Aires. 

A cidade é apenas o pano de fundo, quase sempre fora de foco, porque o foco está nos 

personagens e suas buscas afetivas. As cenas são centradas exclusivamente nos 
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personagens, com muitos closes nos seus rostos, de forma que o espaço ao redor deles 

fica difícil de ser identificado, e não difere muito do espaço urbano de Hong Kong 

retratado em outros filmes de Kar-wai (ruas, prédios, centros comerciais). Os poucos 

personagens argentinos que aparecem fazem parte da família que aluga o quarto para 

Lai; pessoas que estão sempre gritando e são praticamente ignoradas pelos dois 

chineses. Desta forma, Buenos Aires se transforma na Hong-Kong destes personagens, 

como lugar da metropolidade suburbana, noturna, deslocada, solitária, jovem.  

 

O olhar, inclusive, continua o mesmo dispensado sobre Hong Kong ou Taipei, com o 

burburinho urbano, ou vai-vem noturno, os trabalhos, os interiores de apartamentos 

pequenos e abarrotados, os bares e restaurantes sem classe, as ruas escuras, tudo isso 

como pano de fundo para a história de desencaixes amorosos. É lógico que nesta 

representação alguns elementos da cultura Argentina terminam sobressaindo, por 

exemplo, nos bares e restaurantes típicos e nas referências ao futebol (no rádio, na 

televisão, nas ruas e no estádio, onde o personagem assiste a um Boca Juniors vs. River 

Plate). Mesmo assim, não se trata de uma etnografia da Argentina, mas sim da 

urbanidade, da solidão e dos encontros e desencontros amorosos.  

 

Com isso, pode-se dizer que o espaço realmente relevante para o filme é o espaço 

interno, em oposição ao externo. Grande parte da história se passa justamente entre 

quatro paredes, no espaço diminuto do quarto onde Lai hospeda Ho. É neste quartinho 

pobre e decadente, ocupado apenas por uma cama, um sofá, um banheiro e uma mesa, 

que Ho e Lai convivem quando estão juntos. Este quarto concentra todo o universo dos 

dois personagens; para além dele não há mais muita coisa que interesse. Fora dele, o 

espaço ocupado pelos personagens se limita a situações de rotina: o trabalho de Ho 

(primeiro o bar de tango; depois o restaurante chinês e o abatedouro), o bar com o 

sugestivo nome de Los 3 Amigos e suas já citadas tentativas de passeios e viagens.  

 

No entanto, não somente o espaço é importante no filme, como também os detalhes e 

principalmente os objetos. Uma das imagens mais recorrentes é a de um abajur que 

retrata as Cataratas do Iguaçu, com um mecanismo interno que simula o movimento das 

águas quando a luz é acesa. Este abajur, que Ho presenteou a Lai assim que eles 
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chegaram na Argentina, está presente desde a primeira cena do filme. Foi por causa 

deste presente que eles decidiram visitar o local, mas como nunca conseguiram chegar 

lá (juntos), a presença do objeto os faz lembrar constantemente de seu fracasso 

amoroso. Desde o início do filme, quando eles efetivamente tentam chegar no lugar e se 

perdem, até nas cenas que se passam no interior do quarto de Lai, ou durante as brigas 

entre os personagens, pode-se perceber que um deles está sempre segurando o objeto, 

que é ressaltado com freqüência em close ou em plano-detalhe. Ao final, quando Lai 

finalmente consegue retornar à Hong-Kong, Ho volta ao quartinho e se depara com o 

abajur, diante do qual começa a chorar. São detalhes como estes que ajudam a narrar a 

história, uma vez que, neste filme, o recurso da narração em off é pouco utilizado. 

 

Como se trata de um filme com poucos personagens confinados num espaço reduzido, a 

forma como eles estão caracterizados adquire uma grande importância. A princípio, 

pode-se dizer que o homossexualismo não é tratado como tema de discurso neste filme, 

assim como a situação de pobreza dos personagens. Os personagens comportam-se 

normalmente com relação à sua orientação sexual, inclusive em público, e não sofrem 

nenhuma repreensão por parte de terceiros. Mesmo entre eles, o assunto nunca é 

mencionado de forma relevante: trata-se da história do romance entre duas pessoas, 

nada mais do que isso. A narrativa consegue de certa forma naturalizar a situação dos 

personagens, de modo a deixar claro que não é um objetivo do filme fazer qualquer tipo 

de comentário sobre o tema do homossexualismo. A forte cena de sexo que abre o filme 

é um bom exemplo dessa tentativa de naturalização do tema. Ela não procura nenhuma 

justificativa para sua existência nem disfarça suas aparências; é uma seqüência sensual, 

emotiva e direta, sem chegar a ser explícita, agressiva ou erótica.  

 

Apesar disso, não se pode deixar de creditar a caracterização dos personagens ao fato de 

serem dois homens. Não há personagens femininos relevantes no filme, o que 

certamente contribui para o estabelecimento de uma atmosfera masculina, crua. Os dois  

amantes estão freqüentemente se enfrentando física, verbal e emocionalmente. As cenas 

de violência entre eles são impactantes e equilibradas, sendo que tanto Lai quanto Ho 

gesticulam e falam bastante, geralmente indo aos berros. Em virtude dessa rudeza na 
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relação, as demonstrações de carinho e afeto são mais raras, e quase sempre 

conseguidas através de uma concessão, não de uma vontade.  

FIGURA 20 – Cena de Felizes Juntos  

 

Por conta desta caracterização dos amantes, as cenas propriamente românticas são 

dotadas de uma força dramática acentuada. Os poucos momentos de concessão 

romântica que os personagens se permitem são, portanto, carregados de sentimentos. Há 

uma cena, por exemplo, em que Lai está lavando umas coisas no terraço do prédio. 

Depois de uma briga, Ho pede desculpas se jogando contra o corpo do namorado, 

agarrando-o com força e beijando seu pescoço e costas. Em outra, os dois praticam 

passos de tango na cozinha do prédio, acompanhados por uma música suave (Figura 

20). Estas cenas são marcadas pelo uso da câmera lenta, que maximiza as expressões 

dos atores, permitindo ao apreciador se fixar nos mínimos detalhes dessas expressões. É 

curioso notar que, justamente no filme mais masculino de Kar-wai, o romantismo e o 

melodrama talvez se apresentem de forma mais acentuada, especialmente no 

arrebatamento dos sentimentos, na tristeza e no deslocamento dos personagens, sem 

falar no caráter trágico do relacionamento. Em Amor à Flor da Pele, seu filme seguinte, 

Kar-wai mantém essa mesma estrutura minimalista de se concentrar em apenas dois 

personagens e uma história de amor, o que aproxima bastante os dois filmes. 

 

Como já foi dito, os personagens de Felizes Juntos não são felizes juntos, e isso 

acontece em grande parte devido às diferenças entre os protagonistas; diferenças essas 

que ficam ainda mais acentuadas no núcleo da ação dramática, quando eles estão 
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morando juntos. Ho é quem toma a iniciativa – é ele quem termina o romance da 

primeira vez e pede para começar de novo depois; é ele quem trai, quem procura outros 

casos e abusa do temperamento romântico de Lai para conseguir fazer as coisas do seu 

jeito. Maliciosamente, Ho sempre consegue o que quer de Lai, faz o namorado sair para 

comprar cigarros de madrugada e cozinhar para ele mesmo quando está doente. Suas 

exigências são sempre atendidas pelo amante que, mesmo a contragosto, cozinha, 

alimenta, cuida dele a todo tempo.  

 

Por contrapartida, Lai é o amante sério, responsável, caridoso e possessivo, que se 

entrega e se dedica totalmente ao parceiro. A princípio, ele tenta se afastar do romance 

(“Eu não queria começar de novo, mas sim voltar para casa”), mas – talvez por uma 

questão de carência – não consegue escapar das investidas românticas de Ho e acaba 

voltando à situação de confinamento e abuso com ele. Vale notar que a única fase em 

que o romance parece funcionar é quando Ho está machucado e Lai se dedica a tomar 

conta dele. Essa situação de fragilidade, no entanto, corresponde a uma situação 

descolada da realidade, e não dura muito tempo. “Eu não queria que ele melhorasse 

rápido. Estes foram nossos dias mais felizes juntos”, confessa Lai. Quando Ho melhora 

e começa a sair de casa novamente, Lai volta a se sentir enciumado com os casos do 

namorado e as brigas recomeçam, até que o romance seja rompido novamente. No 

extrato do cotidiano, da vida em comum, o romance entre os dois parece não ser mesmo 

possível.  

FIGURA 21 – Cena de Felizes Juntos 
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Lai só começa a tomar mais atitude quando decide esconder o passaporte de Ho, que 

fica furioso e termina abandonando o quarto. Lai começa a sair da situação repetitiva 

que estava vivendo exatamente quando um novo personagem é introduzido na trama 

(Figura 21). Chan trabalha no mesmo restaurante que Lai, e ambos dão início a uma 

amizade que logo se mostra bastante íntima. A relação entre os dois é ambígua (é íntima 

mas prudente, nunca chega a se configurar num flerte, pelo menos não claramente), mas 

a aproximação se mostra inevitável. Mesmo assim, os dois não chegam a esboçar um 

romance, apenas a possibilidade de um futuro romance, uma vez que Chan está de 

partida para Taipei.  

 

Chan também possui um desejo evasivo; antes de chegar em casa, ele pretende passar 

num lugar sugestivamente chamado Fim do Mundo, onde as pessoas vão para deixar 

suas tristezas. Chan é um personagem claramente mais leve do que Lai e Ho; é o único 

que sorri e faz brincadeiras. Como o personagem mudo de Anjos Caídos, ele também 

possui uma qualidade um tanto fantasiosa, que é um alto poder de audição. Chan pode 

ouvir conversas a léguas de distância, e é fascinado pela voz humana. Antes de partir, 

numa tocante cena de despedida, ele pede ao amigo para gravar alguma coisa num 

gravador. Lai, no entanto, não consegue falar nada, apenas chora com o rosto colado no 

gravador. Esta cena revela a tristeza do personagem que, mais uma vez, vive um 

desencontro. Aqui novamente, os desencontros são marcados principalmente pela 

diferença de timing entre os personagens (tanto que, antes de ir para Taipei, Chan volta 

a Buenos Aires para se despedir de Lai, mas este já havia voltado para Hong Kong). 

Sem Ho e sem Chan, Lai se vê mais triste do que nunca (“Eu pensei que fosse diferente, 

mas gente solitária é sempre igual”, diz). Ele passa então a vagar por Buenos Aires, 

trabalhando turnos dobrados num abatedouro para conseguir juntar dinheiro para voltar 

para casa. Sem perspectivas amorosas, sua atenção se volta totalmente para Hong Kong, 

onde espera fazer as pazes com o pai e reencontrar sua família. 

 

O aparecimento de um novo personagem na segunda parte do filme de certa forma 

alavanca a narrativa, transformando o ritmo e a atmosfera do filme. Não somente no 

aspecto narrativo (já que a possibilidade de gostar de outra pessoa leva Lai a terminar de 

vez a relação com Ho), mas também estético e principalmente rítmico. A simples 
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possibilidade de sair da situação circular e claustrofóbica em que Lai se encontrava é 

suficiente para mudar toda a atmosfera do filme. De repente, a história de dois se 

transforma na história de três – não configura exatamente um triângulo amoroso, mas 

abre portas para novas possibilidades narrativas e estéticas. As cenas passadas no 

restaurante onde eles trabalham e se conhecem possuem enquadramentos abertos, e há 

inclusive seqüências rodadas nas ruas de Buenos Aires. Há um tema musical dançante, 

tocado sempre que os dois estão juntos no bar Los 3 Amigos, que levanta a atmosfera do 

filme e acena para um importante ponto de virada.  

 

Já no final do filme, Lai finalmente volta a Hong Kong e visita a família de Chan em 

Taipei. Eles não se encontram, mas Lai sabe que poderá visitá-lo sempre que puder. 

Rouba uma foto de Chan que estava pregada ao espelho e embarca num trem. Como se 

Chan tivesse de fato conseguido deixar sua tristeza no Fim do Mundo, Lai esboça seu 

primeiro e único sorriso em todo o filme. O simples fato de saber que poderá encontrar 

o amigo quando quiser é usado para terminar o filme numa seqüência otimista, animada 

ainda mais pela canção Happy Together, que dá nome ao filme. Essa mudança de ritmo 

no final do filme, quebrando a situação anterior e abrindo possibilidades para um 

recomeço, também é uma estratégia bastante utilizada por Kar-wai em outras obras, 

como Days of Being Wild e Amor à Flor da Pele. 
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3.6 – Amor à Flor da Pele 

 (In the mood for love, 2000) 

 

Amor à Flor da Pele, sétimo filme da carreira de Wong Kar-wai, foi traduzido para o 

inglês como In The Mood For Love. Trata-se de um título bem afortunado, uma vez que 

a principal característica deste romance é o que se pode chamar de atmosfera ou clima 

(mood), promovido especialmente por um discurso visual. O romance entre os 

personagens não é explicitado, mas sim sugerido através da manipulação dos mais 

diferentes materiais fílmicos.  

A história do filme se desenvolve na Hong Kong dos anos 60. Dois jovens casais 

alugam quartos em apartamentos vizinhos: o Sr. Chow, jornalista, com sua esposa que 

trabalha num hotel; e o Sr. Chan, empresário, casado com a secretária de uma agência 

de turismo. O espaço reduzido dos apartamentos coloca os casais e seus inquilinos em 

permanente contato, ainda que superficial. Isso fica evidente numa das primeiras 

seqüências do filme, em que os casais coincidentemente chegam de mudança no mesmo 

dia. A quantidade de móveis, roupas e caixas num espaço absolutamente exíguo faz 

com os ajudantes confundam as mudanças e levem coisas de um apartamento para outro 

e vice-versa. Ao se deparar com uma pilha de revistas que não lhe pertencem, o Sr. 

Chow prontamente encaminha-se para o vizinho para devolvê-las. Lá ele encontra 

somente a Sra. Chan, a quem entrega as revistas. O primeiro diálogo entre os dois é 

curto e formal, como em quase todas as situações em que se encontram a partir de então.  

A partir deste momento de apresentação, os dois estarão em contato freqüentemente, 

seja no jantar com os inquilinos, seja para pedir uma encomenda do Japão ou um favor 

entre vizinhos. Nestas primeiras cenas, dois elementos ficam claros: o primeiro deles é 

que o Sr. Chow e a Sra. Chan são os protagonistas do filme. Seus respectivos 

companheiros pouco ou nada aparecem (estão sempre ausentes ou no trabalho), o que 

sugere pouca importância para eles na trama. Com efeito, apesar de não haver narrações 

em off como em outros filmes de Kar-wai, é sob a perspectiva destes personagens que a 

história acontece.  

 136



O segundo elemento é que esta cena se torna fundamental para a caracterização dos dois 

personagens. Este diálogo inicial indica que tanto o Sr. Chow quanto a Sra. Chan são 

pessoas recatadas, tímidas, que pouco falam a respeito delas mesmas. A comunicação 

entre os dois – e dos dois com o resto do mundo – se dá muito pouco através de 

palavras, e mais com olhares e gestos discretos. Ambos passam muito tempo sozinhos, 

no trabalho ou em casa, à espera de seus respectivos companheiros. Esta condição 

melancólica é um fator de união para os personagens, e ao mesmo tempo é o que os 

impede de consumar sua relação.  

O caráter recatado dos personagens torna-se aparente não somente na caracterização 

física dos atores, mas também através do que se pode chamar de uma estética da 

sugestão. Nada fica totalmente explícito na condução da narrativa, onde os pequenos 

detalhes são o que realmente contam a história. Não há, por exemplo, o que se pode 

chamar de apresentação clássica dos personagens – de fato, só se sabe quem é a esposa 

do Sr. Chow através de sua aliança, exibida num close logo numa das primeiras cenas 

do filme. A relação dos protagonistas com seus companheiros também segue esta 

estratégia; o estado de ânimo em que se encontram é sugerido através de um olhar 

carinhoso da Sra. Chan para o marido antes de ir ao trabalho, um pequeno gesto de 

carinho ao jantar, uma conversa reticente e irritada ao telefone entre o Sr. Chow e sua 

esposa.  

A relação de ambos os casais começa a aparecer tensa e desequilibrada justamente 

quando estes pequenos gestos se desencontram. O Sr. Chow encomenda uma panela de 

arroz para o Sr. Chan em uma de suas viagens ao Japão. Quando vai pagar, descobre 

que sua esposa já o fez antes, sem avisar. Em outra seqüência, ele aparece no hotel para 

ir buscá-la, e percebe que justamente naquele dia ela havia saído mais cedo do trabalho. 

Mesmo quando para o apreciador do filme a traição já tornou-se evidente (na seqüência 

em que a Sra. Chan visita a Sra. Chow em seu apartamento), para os personagens ela só 

é realmente constatada através de dois objetos. Desconfiado já há algum tempo, o Sr. 

Chow finalmente decide convidar a vizinha para uma conversa. “Meu marido tem uma 

gravata igual a essa. Ele a usa todos os dias”, diz a mulher. Ele diz o mesmo sobre sua 

bolsa, idêntica à de sua mulher. “Eu pensei que fosse a única a saber”, responde a 

 137



mulher. A traição jamais é mencionada verbalmente entre os personagens, apenas 

subentendida.  

Mas não é somente no que diz respeito ao enredo propriamente dito que a estratégia da 

sugestão atua. A própria passagem do tempo ganha uma dimensão estética quando 

torna-se marcada por objetos ou pequenos detalhes, como por exemplo o grande relógio 

pendurado no escritório onde trabalha a Sra. Chan. É inclusive através da mudança das 

estampas – florais, coloridas, geométricas, com transparências – de seus vestidos que a 

passagem dos dias fica sublinhada. Todos estes elementos provam a importância dos 

objetos para a narração da história. Por conta isso, os enquadramentos não deixam de 

fora nenhum detalhe cenográfico. Não é raro encontrar, entre uma cena e outra, um 

enquadramento de uma lâmpada isolada ou de uma parede da casa, bem como da chuva 

batendo nas ruas.  

FIGURA 22 – Cena de Amor à Flor da Pele  

Os ambientes são, além de pequenos, abarrotados de coisas – enfeites, louças, espelhos, 

papéis de parede, móveis – que ocupam espaço em cena, já que os personagens estão 

sempre se movendo nestes espaços restritos. A abundância de detalhes representa 

também uma mistura de cores, formatos e estampas, presente principalmente nos papéis 

de parede, nos azulejos e nos vestidos da Sra. Chan. A fotografia, tecnicamente bem-

realizada, permite ao apreciador observar cada um destes detalhes com extrema nitidez, 

o que representa uma mudança importante com relação a outros filmes de Kar-wai, onde 

a câmera sempre trepidante mal deixava ver o espaço cenográfico, ou melhor, deixava 
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ver apenas o que era relevante. Aqui, cada objeto é ressaltado com riqueza de detalhes, 

justamente porque cada um deles ajuda a contar a história do filme (Figura 22). 

Neste momento, convém ressaltar que a importância dada aos gestos, detalhes e objetos 

cenográficos configura-se no primeiro importante ponto de convergência do filme com 

o gênero de representação melodramático. De fato, a relação desta obra com o 

melodrama é bastante complexa, pois há entre os dois alguns elementos de aproximação 

e afastamento que devem ser notados. Peter Brooks (1995, p.56) ressalta que o 

melodrama, apesar de ser um gênero calcado na expressão verbal, freqüentemente 

recorre a elementos não-verbais para expressar seus significados. “As palavras, por mais 

puras e transparentes veículos de expressão que sejam, parecem não ser adequadas para 

a representação de certos significados, de modo que a mensagem melodramática precisa 

ser formulada através de outros registros do signo”. 

Entre esses registros do signo estão os elementos cenográficos e de vestuário, a 

colocação dos atores e seu comportamento gestual, compreendendo olhares, 

posicionamento da cabeça, dos braços e pernas, além dos recursos musicais e, no 

cinema, os posicionamentos e movimentações de câmera e a edição. Ocorre que, no 

melodrama, estes gestos geralmente encontram uma expressão exagerada, hiperbólica, 

que procura salientar ou sublinhar o que já está sendo dito com palavras. “Um sistema 

depende do outro, signos verbais indicam signos gestuais, ou especificam tais signos 

através de uma tradução verbal dos gestos. Os signos gestuais são por sua vez 

exagerados(...), porque o conteúdo em questão é grandioso” (BROOKS, 1995, p.71)25. 

Na obra de Kar-wai os gestos são visivelmente importantes, mas aqui eles não operam 

para sublinhar o conteúdo verbal, e sim para substituí-lo. São os gestos, olhares e 

objetos que muitas vezes expressam o que seus personagens não podem ou não ousam 

dizer. O comportamento dos signos não-verbais, aqui, é oposto ao do melodrama, 

embora tenha o mesmo grau de importância. Toda a composição estética obedece a um 

padrão discreto e minimalista, para acompanhar o clima de sentimento velado que se 

estabelece entre os personagens – em contraposição a um clima de sentimento 

exacerbado que se verifica no melodrama. Ao invés de exagero, os gestos apontam para 
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o detalhe, na medida em que é a partir desses detalhes cotidianos que surge o drama, o 

conflito. Os objetos, como já foi visto, são destacados da narrativa através de 

enquadramentos e da edição, mas sempre de forma sutil e nunca óbvia.  

O gestual se mostra tão importante para a composição fílmica que, em determinados 

momentos, a narrativa propriamente dita é interrompida para se concentrar 

exclusivamente na expressão dos personagens. As cenas dos encontros da Sra. Chan e 

do Sr. Chow no hotel são um bom exemplo dessa estratégia (Figura 23). Sob uma luz 

avermelhada, os rostos dos personagens são mostrados, alternadamente, sob um ângulo 

bastante fechado, emoldurados pela janela do quarto, como se fossem uma pintura – ou 

um tableau, “onde o gestual dos personagens, composicionalmente arranjados e 

congelados por um momento, dão, como numa ilustração ou numa pintura, um sumário 

visual da situação emocional” (BROOKS, 1995, p.48). De fato, o autor chega a congelar 

algumas destas imagens puramente expressivas como se fossem unidades autônomas, 

onde a cor e a expressão carregada dos rostos se sobressai. A composição dos detalhes 

dos rostos, da cor e da iluminação, do contraste entre a figura e o fundo, todos estes são 

elementos estéticos que compõem estas belas e expressivas imagens.  

FIGURA 23 – Cena de Amor à Flor da Pele 

 

 

                                                             
25 Vale lembrar que o melodrama se refere a um gênero de representação que tem suas origens no teatro 
de pantomima, onde gestos grandiosos se faziam necessários não só para substituir as palavras, mas 
simplesmente para se fazerem compreender enquanto mensagem. 
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Em Amor à Flor da Pele, o gestual opera em composição com a música para expressar 

conteúdos narrativos. A trilha sonora do filme é composta por dois tipos de músicas. A 

primeira delas é o que se pode chamar de canção-tema dos personagens, uma solene 

valsa composta por Michael Galasso que se faz ouvir sempre que os personagens estão 

juntos. Esta canção, que apresenta variações em diversos momentos do filme, serve 

principalmente para marcar a atmosfera romântica e melancólica da narrativa, mas há 

ainda um outro tipo de música com função diferenciada na obra.  

Trata-se das clássicas canções românticas de Nat King Cole, que aparecem 

repentinamente a partir da segunda metade do filme para quebrar a linha solene e 

instrumental que a trilha sonora vinha apresentando até então. A princípio, a presença 

de boleros sentimentais como “Aquellos Ojos Verdes” e “Quizás, quizás, quizás” 

provoca um certo estranhamento, uma vez que não apresenta qualquer ligação lógica 

evidente com a situação narrada26.  

Na primeira vez que aparece, o bolero antecede o início da cena propriamente dita. Os 

personagens estão no restaurante, mas antes que se possa vê-los ou compreender o que 

dizem, ouve-se os primeiros acordes de Aquellos Ojos Verdes e a voz de King Cole. 

Somente alguns instantes depois é que a música passa a constituir o background para o 

diálogo entre os personagens. 

A contradição entre personagens que pouco ou nada revelam sobre seus sentimentos 

com a trilha sonora que exacerba justamente sua qualidade sentimental cria um 

contraponto no mínimo interessante. Esta estratégia relaciona quase que imediatamente 

a representação dramática singela e sutil que vinha se apresentando no filme à tradição 

do melodrama, em que sentimentos são tão arrebatadores quanto as letras de um bolero.  

De fato, a palavra melodrama significa, originalmente, drama acompanhado de música. 

(BROOKS, 1995, p.14). Este é um dado que revela a importância da música, bem como 

de outros elementos não-verbais já citados, para a construção de um melodrama, seja no 

estabelecimento das relações entre os personagens, do tom emocional da trama ou de 

                     
26 Vale notar, como já foi dito a respeito de Days of Being Wild, que há uma relação contextual deste tipo 
de música com a narrativa do filme, já que a história se passa na década de 60, época em que a música 
latina era bastante popular na China. Ainda assim, ao contrário do primeiro filme, em Amor à Flor da 
Pele a música tem origem extra-diegética, o que facilita sua interpretação expressiva em detrimento de 
uma função puramente contextual. 
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alguma atmosfera em particular. “A música parece ser chamada em causa toda vez que 

o dramaturgo quer sublinhar um tom emocional, levando a audiência em direção a um 

determinado clima” (BROOKS, 1995, p.49) 

Para Brooks, uma das formas de indicar que os gestos e detalhes devem significar 

alguma coisa é através da música, que aqui chega a ocupar um lugar de narração, 

exaltando os sentimentos e deixando claro, com palavras, o que os personagens só são 

capazes de insinuar com gestos e olhares. Por conta disso, pode-se dizer que as músicas 

ajudam a narrar um pouco da história, uma vez que tão pouco é explicitado verbalmente 

pelos protagonistas.  

Com isso percebe-se que a canção, nesta obra, não exerce uma mera função de 

comentário a respeito do impasse sentimental dos personagens, mas ela tem de fato uma 

posição narrativa importante. A impossibilidade de uma relação amorosa entre os 

personagens, e a ambigüidade da relação que de fato se estabelece entre eles é, de certa 

forma, construída pela voz de King Cole:  

Siempre que te pregunto 

Que, cuándo, cómo y dónde 

Tú siempre me responde 

Quizás, quizás, quizá 

Y asi pasan los dias 

Y yo, desesperando 

Y tú, tú contestando 

Quizás, quizás, quizás. 

Mas além do conteúdo propriamente romântico da letra, que certamente se relaciona 

com a situação narrada, a canção de certa forma colabora para o sentimento de mistério 

que envolve a possível relação amorosa entre o Sr. Chow e a Sra. Chan. A música é 

repetida numerosas vezes nas seqüências dos encontros entre os personagens no quarto 
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de hotel, sempre com ênfase no refrão Quizás, quizás, quizás. A repetição é, por sinal, 

um elemento fundamental nesta obra, que será contemplado mais adiante. 

Apesar de todas essas aproximações com o melodrama, Amor à Flor da Pele não pode 

ser considerado como um representante do gênero – não ao menos sem algumas 

ressalvas. No melodrama tradicional, o que está em questão é sempre o problema do 

reconhecimento da virtude, daí questões de fundo moral serem freqüentemente tão 

importantes. Neste filme, não há qualquer espécie de julgamento moral a respeito dos 

personagens, apesar de se tratar de uma obra sobre traição.  

Do marido da Sra. Chan e da mulher de Chow são exibidos apenas as costas ou outras 

porções irreconhecíveis e, portanto, longe de qualquer possibilidade de identificação 

com o apreciador. Nada se sabe sobre estes personagens além do fato de que eles estão 

traindo seus respectivos cônjuges, de modo que não se pode antipatizar ou simpatizar 

com eles. Ambos estão sempre ausentes, fora de enquadramento, mesmo quando 

dialogam ou interagem com outros personagens. Essa estratégia reflete uma polarização 

dos personagens, mas está longe de ser uma opção de fundo moral. Em outras palavras, 

pouco se sabe ou se vê sobre os personagens porque eles são narrativamente pouco 

importantes. Não se trata de puni-los por sua amoralidade – não há um flagrante da 

traição, um desfecho trágico para os casos ou qualquer coisa do tipo –, mas apenas de 

demarcar os limites da narrativa que, neste caso, vai apenas até a relação entre o Sr. 

Chow e a Sra. Chan. Se há alguma moral nesta narrativa, ela diz mais respeito a uma 

moral interna, dos próprios personagens, do que a uma moral social ou universal (“não 

seremos como eles”, diz a Sra. Chan repetidas vezes). 

Amor à Flor da Pele trata mais do amor irrealizado entre duas pessoas do que de 

vingança, casamento ou traição – embora estes sejam os temas pelos quais este 

relacionamento fica impossibilitado de se desenvolver. Por isso é que a noção de 

segredo, de sentimentos guardados mas não explicitados, está tão presente na trama. Em 

boa medida, esta estratégia de utilizar uma relação constante com o que está fora de 

quadro ilustra a relação dos próprios protagonistas com o que não é visto e não é dito – 

ou seja, com o que é velado ou apenas sugerido. Ao invés de buscar um desfecho 

maniqueísta de condenação do mal e sublimação do bem, o filme procura apenas 

desenvolver com maior cuidado estes dois personagens.  
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Com isso, conclui-se que o filme, assim como muitas obras de ficção contemporâneas, 

encaminha-se para uma apropriação dos formatos melodramáticos, de seus modos de 

representação, em detrimento de seus temas. Com efeito, o melodrama parece ter 

evoluído para um gênero que se pode chamar também de drama sentimental, uma vez 

que o dilema romântico apresenta-se mais importante do que o dilema moral. As obras 

chamadas melodramáticas cotidianas tratam muito mais de questões românticas do que 

do reconhecimento da virtude perdida. O próprio gênero reconhece e abarca tais 

apropriações. “Ele se transforma, pois é um formato maleável: suas premissas, estrutura, 

retórica podem ser exploradas por um leque de temas e assuntos em diferentes media. 

Mas ainda está bastante presente nos dias atuais” (BROOKS, 1995, p.89).  

Em tempo, resta dizer que apesar de serem velados e sugeridos, os sentimentos em 

Amor à Flor da Pele não são menores do que os sentimentos exacerbados do 

melodrama. Os personagens apenas escondem sentimentos que, na realidade, são 

bastante profundos. Prova disso está no impacto sugerido deste caso no futuro dos 

personagens. O final do filme mostra o Sr. Chow e a Sra. Chan mais velhos, mas ainda 

profundamente marcados pelo que aconteceu – ou não – entre eles. Nos momentos 

finais do filme, numa cena bastante lírica, o Sr. Chow viaja para Singapura e procura 

um monumento onde os homens costumam confidenciar seus segredos ao buraco de 

uma árvore. Ainda nesta cena o sentimento é velado (não se sabe o que confidenciou o 

Sr.Chow), mas ela fornece uma idéia bastante precisa do impacto desses sentimentos no 

decorrer da vida do personagem. Esta seqüência final revela ainda uma mudança de 

ritmo narrativo que se assemelha ao final de outros filmes de Kar-wai, onde o 

enquadramento sempre fechado torna-se mais aberto, com poucos closes. A bela 

paisagem natural contrasta com os espaços fechados e confinados de anteriormente. 

Esta seqüência de forte identificação com o espectador ajuda a fornecer o efeito 

emocional necessário a um dos filmes mais líricos e românticos de Kar-wai.  

Narrativa e repetição 

Este jogo de revelar e esconder sentimentos que se apresenta encontra expressão 

também no eixo narrativo, onde há claramente uma manipulação em questão, que 

valoriza certos momentos em detrimento de outros, repete os mesmos diálogos, deixa 

alguns deles em aberto, suprime outros tantos.  
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Esta manipulação fica mais clara a partir da segunda metade do filme, quando o Sr. 

Chow e a Sra. Chan passam a se relacionar mais diretamente. A estranha e melancólica 

natureza do relacionamento é ressaltada nas cenas em que os personagens mimetizam 

seus respectivos cônjuges. A ambição dos dois, a princípio, é compreender como os 

outros começaram o caso, e para isso são apresentadas duas ‘versões’ de uma mesma 

cena: em cada uma delas, um dos dois toma a iniciativa de declarar sua paixão. Neste 

ponto, a narrativa mistura realidade e imaginação sem pudor nem uma explicação.  

A partir desse momento, o casal passa a viver uma espécie de versão distorcida da 

relação dos outros amantes: eles se encontram às escondidas num quarto de hotel, 

sempre mimetizando o que aconteceria com o outro casal. Nestes encontros, eles 

chegam a ensaiar como seria, por exemplo, um diálogo da Sra. Chan dizendo ao marido 

que sabe que ele tem uma amante. Aos poucos eles descobrem que sentem algo um pelo 

outro, mas não têm coragem de assumir quando o sentimento torna-se mais forte. “Não 

seremos como eles”, repete a Sra. Chan como um mantra. As repetições, os incessantes 

espelhamentos e trocas de identidade entre os personagens, o ritual de situações 

hipotéticas entre o Sr. Chow e a Sra. Chan insistem em atrapalhar o apreciador enquanto 

ele procura acompanhar o desenvolvimento deste romance. Num determinado 

momento, o Sr. Chow decide mudar-se para Singapura para esquecer de vez a Sra. 

Chan. Antes de se separar da mulher, porém, ele diz: “quero estar preparado”. Os dois 

encenam uma despedida, dizendo que não pretendem mais se encontrar, mas a Sra. 

Chan começa a chorar. “Não chore. É apenas um ensaio”, ele diz, consolando a mulher. 

A verdadeira despedida, no entanto, não é nunca revelada.  

Essa estratégia de revelar algumas porções da narrativa para suprimir outras aparece em 

diversos momentos do filme, especialmente quando acontecimentos importantes na 

trama não são mostrados, mas apenas sugeridos. Toda a intimidade entre os 

personagens é sugerida através dos telefonemas que eles trocam e das chegadas e 

partidas do quarto de hotel. Como acontece com os diálogos, parece haver um sub-texto 

de imagens que nunca chega a ser explicitado no longa.  

A ambigüidade do relacionamento entre os personagens é construída narrativamente, de 

forma que se pode creditar parte dessa estratégia à construção dos personagens. Essa 

construção, como já foi dito, se deve principalmente a elementos estéticos de expressão 
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gestual. Como os personagens falam pouco, a carga emotiva é imediatamente 

transportada para o comportamento físico, principalmente de olhares e gestos. Isso não 

equivale a dizer que os personagens de Amor à Flor da Pele não falem – ao contrário, 

eles se comunicam normalmente, apesar de serem bastante reservados. O que importa 

aqui é constatar que eles pouco ou nada falam sobre seus sentimentos, sobre o que 

sentem um pelo outro (“Você é cheio de segredos”, diz o colega desbocado do Sr. 

Chow). Prova disso está na relação distanciada que ambos mantém com os inquilinos 

dos quartos, pessoas sempre amigáveis e expansivas. Enquanto eles se divertem em 

jantares animados e intermináveis partidas de mahjong, o Sr.Chow e a Sra. Chan 

mantém sua expressão séria e contida. 

O amor entre os dois só é declarado ao final do filme, mesmo assim de uma forma 

contida, não-assumida. Os sentimentos ganham vazão através dos gestos e olhares, o 

que pode dar margem à interpretações diversas – especialmente nas seqüências em que 

não fica claro se os personagens estão falando por si próprios ou interpretando uns aos 

outros. A importância dos gestos é sublinhada pelo enquadramento, sempre muito 

fechado, abusando dos closes e super-closes que revelam os mínimos detalhes da 

expressão dos rostos dos personagens (Figura 24).  

FIGURA 24 – Cena de Amor à Flor da Pele 

Os braços e mãos também são valorizados através de um enquadramento dos corpos na 

linha da cintura, bastante utilizado nas cenas em que os dois estão juntos. A 

movimentação dos corpos também ganha expressividade quando é explorada em 

conjunto com outros materiais fílmicos, como a trilha sonora e a edição. Nas cenas que 

 146



se repetem na barraca de comida, a movimentação da Sra. Chan é lânguida e 

cadenciada, e seu movimento é sempre acompanhado pela câmera. Da mesma forma, as 

numerosas seqüências em câmera lenta valorizam cada pequeno movimento ou 

expressão dos personagens. 

Já foi dito que é através dos detalhes, das pequenas mudanças no enredo, que emerge o 

drama. A repetição é uma estratégia que colabora especialmente para este aspecto do 

filme. A agência de turismo, o jornal, o hotel, os quartos aparecem com freqüência, e 

são sempre retratados sob o mesmo ângulo. Esta sensação de imobilidade contribui para 

o isolamento dos personagens, presos num círculo mínimo de relações. Tudo parece ser 

tão imóvel, repetitivo, que a menor mudança é capaz de provocar uma grande diferença. 

Assim acontece na cena em que a Sra. Chan está em seu escritório e repara que seu 

chefe está usando uma gravata diferente. “A gente percebe as coisas quando presta 

atenção”, diz, um tanto maliciosa, a Sra. Chan. O chefe fica constrangido (a gravata 

provavelmente foi um presente de sua amante) e depois decide trocar, receoso de que 

sua esposa também perceba a mudança.  

A repetição é, de fato, uma estratégia bastante utilizada neste filme, presente nos mais 

diferentes materiais. No aspecto narrativo, ela aparece não só para ilustrar o cotidiano 

dos personagens, mas também para sublinhar sua importância. Na realidade, a narrativa 

fílmica não chega a acompanhar o cotidiano dos personagens, mas apenas momentos 

específicos deste cotidiano repetidos dia após dia. No início do filme, o Sr. Chow e a 

Sra. Chan se encontram todo dia no mesmo horário e no mesmo local: a barraca de 

comida durante o jantar. É um momento efêmero, repetido inúmeras vezes com alguma 

sutil variedade (principalmente nas roupas, no clima e na posição dos corpos em cada 

cena).   

Apesar de corriqueiros, estes momentos são valorizados no filme de diversas maneiras. 

A repetição mostra como o relacionamento dos personagens evolui aos poucos, através 

de pequenos detalhes – um olhar, um acenar de cabeça, um cumprimento que se torna 

mais evidente. Nestas seqüências, os personagens vivenciam uma experiência de 

proximidade sem intimidade. Seus corpos se cruzam a poucos centímetros de distância, 

obrigando-os a encenar algumas movimentações, mas eles não se permitem nenhum 

tipo de intimidade aparente. 
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A importância de tais momentos para o desenvolvimento da trama é realçada através de 

materiais como a trilha sonora, o figurino, a iluminação e o movimento de câmera. O 

subir e descer dos dois nas escadarias da barraquinha de comida é ‘destacado’ da 

narrativa através da música – uma valsa bastante solene e melancólica – e do uso da 

câmera lenta, que faz com que os corpos em movimento acompanhem o ritmo lento e 

cadenciado da trilha sonora. Ao longo do filme, esta mesma canção aparece repetidas 

vezes nas cenas em que os dois personagens estão juntos ou pensando um no outro. A 

repetição excessiva de movimentos e da trilha sonora quebra a linearidade temporal da 

narração, diferenciando-a do que poderia ser considerada uma reprodução naturalizada 

dos acontecimentos. 
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CONCLUSÃO 

 
 

Durante o desenvolvimento dessa dissertação procurou-se atingir um objetivo 

fundamental: definir as características que fazem dos filmes de Wong Kar-wai uma 

obra, um universo coeso e dotado de uma construção única de sentidos. Para isso, 

partiu-se da análise dos filmes que compõem este universo (As Tears Go By, Days of 

being Wild, Ashes of Time, Chungking Express, Fallen Angels, Happy Together e In The 

Mood for Love), através de uma perspectiva metodológica textual, ou seja, que 

considera filmes como textos, conjuntos de estratégias e instruções previstas na 

realização e atualizadas pelo apreciador no momento da execução da obra. 

 

Através das análises dos filmes, verificou-se que esse universo ficcional se estabelece 

na criação de uma atmosfera particular, organizada não a partir de uma história principal 

que ordena e determina todas as outras, mas sim da experiência íntima de cada um dos 

personagens. Não há, portanto, uma condução narrativa forte e identificável nos filmes, 

mas uma série de pequenos discursos íntimos – programados sobretudo pelo fluxo de 

consciência e memória – que se cruzam, sobrepõem e encontram de maneira 

aparentemente aleatória. Essa aleatoriedade está intimamente ligada ao tipo de 

personagem presente nos filmes, pessoas desligadas de vínculos emocionais e 

econômicos, que vagam pelas ruas dos grandes centros urbanos à procura de um 

encontro amoroso, que estão sempre descontentes com o passado e dispostas a 

recomeçar a vida num futuro idealizado. 

 

Essa estrutura “flutuante” da narrativa se expressa através da manipulação do tempo, 

seja na distorção da ordem dita real dos fatos narrados ou na inserção de recursos 

digressivos, tais como elipses, antecipações, flashforwards e flashbacks que tornam a 

narrativa muitas vezes imprevisível. As obras seguem não a duração normal dos 

acontecimentos, mas a impressão de passagem do tempo para cada personagem, de 

forma que, em alguns filmes, diferentes velocidades de imagem são apresentadas no 

interior de um mesmo plano, quebrando a idéia de que um plano é uma unidade 

temporal homogênea. Da mesma forma, a distribuição de informações nos filmes segue 

essa espécie de temporalidade íntima, sendo que momentos considerados importantes 
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narrativamente são suprimidos ou elipsados, enquanto momentos tidos como banais – 

ligados ao cotidiano dos personagens – são contemplados em longos planos-sequência. 

Os “tempos-mortos” dos filmes de Kar-wai não são de maneira alguma mortos, pois são 

justamente eles que caracterizam da forma mais profundamente os personagens e seus 

dramas existenciais, conflitos e sensações. 

 

Através das análises, verificou-se ainda que essa temporalidade específica dos filmes de 

Kar-wai se expressa através de uma preocupação notável com a repetição, tanto na 

reiteração de assuntos, nomes ou situações dramáticas quanto de temas musicais e das 

próprias imagens, manipuladas através de uma montagem que adquire forte função 

expressiva. A repetição de cenas e situações idênticas remonta imediatamente à rotina 

de que se falava anteriormente, aos momentos aparentemente banais e/ou cotidianos em 

que os diversos personagens são representados. Mas, além disso, a estratégia se 

encontra em cenas, nomes de personagens, cenários, objetos e, sobretudo, músicas 

repetidas à exaustão. A narrativa é moldada – através da concatenação entre os planos – 

de maneira que estes pequenos detalhes adquiram importância expressiva no interior 

dos filmes. 

 

Vale notar que a repetição é utilizada como estratégia não somente no interior de um 

único filme, mas em dois ou mais filmes de modo semelhante. As obras onde essa 

estratégia aparece de forma mais notável são Anjos Caídos e Chungking Express. Anjos 

foi rodado imediatamente após o segundo, e ambos os filmes guardam semelhanças tão 

abundantes que só podem indicar uma intenção do autor em relacionar um filme com o 

outro. O cenário de ambos é o bairro pobre conhecido como Chungking Mansions, e até 

mesmo a lanchonete Midnight Express, cenário da segunda parte de Chungking 

Express, aparece em Anjos Caídos. O personagem mudo trabalha neste mesmo local. 

Este personagem, por sinal, tem o mesmo nome do policial He Qiwu do outro filme, e 

ambos são interpretados pelo mesmo ator, Takeshi Kaneshiro. Ambos tem até o mesmo 

número, 223 – a diferença é que enquanto no primeiro é o número de policial, no outro 

é o número do registro da prisão. O He Qiwu de Chungking Express é obcecado pela 

data de validade das latas de abacaxi; o He Qiwu de Anjos Caídos ficou mudo após 

comer um abacaxi com a validade vencida. 
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As coincidências continuam na personagem loira. Apesar de não usar peruca como 

Brigitte Lin em Chungking Express, a personagem de Anjos Caídos também é 

conhecida somente pelo nome Loira. Em outro momento, a sócia do assassino aparece 

vestida de aeromoça, numa referência clara à namorada do personagem de Tony Leung 

em Chungking Express. Em outra seqüência, o personagem mudo faz os mesmos 

movimentos que a personagem Faye (Faye Wong), dançando com os potes de ketchup e 

maionese nas mãos.  

 

Esse esquema de referências cruzadas está presente também em outros filmes de Kar-

wai, seja na repetição de personagens, nomes, situações ou cenas inteiras. Apesar de 

visíveis para qualquer apreciador, estas referências não são totalmente evidentes, e 

tampouco cumprem uma função narrativa aparente. Não se trata, por exemplo, de uma 

seqüência ou de uma revisão dos mesmos personagens em outras situações, mas sim de 

uma espécie de diálogo interno entre os filmes.  

 

Trata-se, sobretudo, do universo fechado que predomina não só no interior de cada 

filme, mas em toda a obra de Kar-wai enquanto unidade. De certa forma, a repetição 

entre os filmes ocorre do mesmo modo que a repetição no interior de cada filme: através 

da confusão de informações, de personagens que dividem o mesmo nome e função, da 

fusão de situações aparentemente contraditórias e da repetição de cenas idênticas com 

outros personagens. O que está em jogo aqui não é a noção de desenvolvimento, mas 

sim a de repetição, que está profundamente relacionada a esta estratégia de narração 

íntima, fechada e minimalista que compõe o cinema de Wong Kar-wai.  

 

Em tempo, vale ressaltar um outro recurso estilístico importante para a compreensão da 

obra de Kar-wai. Seu universo extremamente fechado é povoado pelas mesmas espécies 

de personagens, que passam de filme a filme. Temos os policiais, as garçonetes, 

aeromoças, secretárias, assassinos e prostitutas que encarnam o tipo de personagem 

retratado por Wong Kar-wai, pessoas que vivem à margem da sociedade, têm sonhos 

evasivos e românticos, vagam pelos centros urbanos à procura de algo que movimente 

suas vidas extremamente solitárias. Suas profissões não são retratadas em seu aspecto 
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social ou econômico, mas nos tempos vagos em que os personagens interagem entre 

eles ou vagam sozinhos e sonhadores. A presença dos mesmos tipos de personagens 

(vividos pelos mesmos atores) nos diversos filmes representa uma forte marca do 

diretor, visível, por exemplo, na quantidade de fumantes representados. Quase todos os 

personagens de Kar-wai fumam, e fumam incessantemente. Mas neste caso o ato de 

fumar não é apenas mais uma característica típica de jovens urbanos e nervosos, e passa 

a adquirir importância estética em filmes como, por exemplo, Happy Together e Amor à 

Flor da Pele. Em ambas as obras cenas de pessoas fumando são apresentadas em 

câmera lenta, dando destaque ao movimento lento e cadenciado da fumaça que se 

dissipa no ar, ou seja, mais um elemento cujo ritmo torna-se importante para a 

temporalidade específica retratada nestes filmes.  

 

Faz parte ainda deste universo onde convivem os personagens de Kar-wai as referências 

à urbanidade e à cultura pop, seja nos cenários que representam grandes centros urbanos 

ou na aparição de elementos-símbolo dessa cultura, como o logotipo do McDonalds ou 

da Coca-Cola, que aparecem em mais de uma ocasião em Days of Being Wild e Anjos 

Caídos. Estas referências formais e temáticas à cultura ocidental acrescentam-se e se 

misturam às raízes orientais e à configuração particular de uma metrópole como Hong-

Kong. Embora muitos dos personagens vivam à margem da sociedade capitalista, 

elementos como a infinita circulação de informações, a poluição visual, sonora e 

ambiental, o ritmo frenético do dia-a-dia e os espaços reduzidíssimos dos ambientes 

domésticos e comerciais possuem lugar garantido na representação espacial dos filmes. 

A edição rápida e com muitos cortes, comumente associada à realização de videoclipes, 

é mais um dos expoentes da expressão dessa chamada cultura pop. 

 

Porém, é na música que esta expressão adquire maior visibilidade. As referências à 

música pop aparecem nas trilhas sonoras de forma marcante, seja nos nomes dos filmes 

(As Tears Go By é batizado em homenagem a uma canção dos Rolling Stones; grupos 

famosos como The Mamas and The Papas e Massive Attack aparecem na trilha de 

Chungking Express e Anjos Caídos) ou nas próprias canções da trilha sonora. Cada 

filme tem uma ou mais canções preponderantes, como Take My Breath Away em As 

Tears Go By, Happy Together em Felizes Juntos, California Dreaming e a versão 

 152



cantonesa de Cranberries em Chungking Express, a remixagem de Massive Attack em 

Anjos Caídos e os boleros em espanhol de Nat King Cole em Amor à Flor da Pele.  

 

A presença marcante de canções representa não somente um recurso estilístico de 

referencialidade, mas estão intimamente relacionadas à caracterização dos personagens, 

seja no estabelecimento de uma atmosfera, um estado de espírito ou na relação deles 

com a letra da música ou mesmo com seu gênero. O motivo pelo qual poucas canções 

tradicionais ou folclóricas chinesas são utilizadas nestes filmes (mesmo naqueles que 

não se passam no tempo atual) tem a ver com o fato de seus personagens serem em sua 

maioria pessoas jovens, com gostos e hábitos particulares e, em geral, metropolitanos. 

Tais canções evocam um universo que é puramente referencial, íntimo aos personagens, 

seja a partir do gênero das canções ou da própria letra das mesmas, como é o caso de 

Califórnia Dreaming em Chungking Express e Quizás, quizás, quizás em Amor à Flor 

da Pele, como ficou demonstrado em análise.  

 

Estilo e narrativa 

 

A falta de linearidade na narração dos acontecimentos, a instabilidade narrativa marcada 

pela presença polifônica de discursos íntimos, a reiteração de “tempos-mortos” e 

momentos cotidianos e a manipulação temporal através do uso da repetição são, 

portanto, estratégias fundamentais na construção poética do cinema de Wong Kar-wai. 

Neste universo particular construído pelos filmes, os recursos estilísticos adquirem 

fundamental importância para o estabelecimento da função poética que está na base de 

todo o cinema wongiano. A falta de precisão na dosagem das informações (em cenas às 

vezes comprimidas, suprimidas ou esticadas), a quebra de linearidade e a repetição são 

estratégias de manipulação narrativa, mas que de forma alguma comprometem a 

compreensão dos filmes ou mesmo o alcance de sua função poética. Pelo contrário, a 

informação dada pela narrativa, ainda que confusa, é suficiente para provocar os efeitos 

poéticos pretendidos pelas obras. É justamente através das “faltas” e “sobras” que o 

cinema de Kar-wai compõe seu programa poético específico, em que pode não se saber 

sequer o nome de um personagem, mas é possível acompanhar seus sentimentos e 
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pensamentos mais íntimos, estabelecendo assim uma forma particular de identificação 

com o apreciador. 

 

Com isso, chega-se à conclusão de que a obra de Kar-wai é de caráter essencialmente 

composicional, em que cada um dos elementos fílmicos está inter-relacionado com 

outro e que, portanto, só realiza sua função completamente quando tomado em 

conjunto. Sob esta perspectiva, ganha ainda mais importância o programa de tratamento 

visual ou estético identificado nos filmes. O que para muitos analistas pode ser apenas o 

exercício de uma virtuose estilística do cineasta – o uso de diferentes granulações na 

imagem, as constantes mudanças de cores e perspectivas, as lentes, angulações, filtros 

etc. –, nessa perspectiva faz parte de um programa coeso de produção poética.  

 

A estética particular da obra de Kar-wai encontra repercussão numa infinidade de filmes 

contemporâneos, das mais diversas procedências, que procuram esta mesma identidade 

urbana, moderna e visualmente polifônica, o que talvez venha a justificar a descrença de 

alguns analistas com relação ao trabalho do realizador chinês, caracterizando-o como 

formalista. Confunde-se a estratégia de Kar-wai com maneirismo vazio de significado 

justamente por ela ser tão copiada nos dias de hoje, em filmes contemporâneos que 

ecoam a chamada “estética de videoclipe” baseada, sobretudo, na velocidade da edição 

das imagens e nos personagens jovens e urbanos. 

 

Diferentemente de alguns destes filmes, no entanto, na obra de Kar-wai verifica-se que 

os recursos visuais são de fato importantes e significantes. As análises dos filmes 

permitiram verificar que há uma forte correlação entre os elementos estéticos e suas 

funções narrativas, como construção de personagens, localização de cenários, expressão 

de estados de ânimo, elipses e marcação da passagem do tempo, estabelecimento de 

atmosferas, enfim, uma infinidade de processos expressivos. Mesmo quando não 

colaboram diretamente com o programa narrativo, estes materiais exercem importantes 

funções sensoriais (sobretudo nos aspectos fotográfico e contemplativo) ou mesmo 

estilísticas, extratos igualmente importantes para o cinema de Kar-wai. Ou seja, mesmo 

neste último caso, os materiais não “sobram” na narrativa, e sim ajudam a fazer do 

conjunto dos filmes uma unidade identificável. Acredita-se, portanto, que a questão da 
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forma em contraposição ao conteúdo é um falso problema no cinema de Kar-wai, 

justamente pelo fato de ambos os materiais encontram-se tão intimamente relacionados. 

 

Dizer isso, no entanto, não significa ignorar as diferenças entre os materiais fílmicos e 

suas funções no interior das obras. Ao contrário, sabe-se que um filme, como já foi 

visto, pode concentrar em si uma variedade grande de efeitos possíveis e em constante 

negociação entre eles. Em geral, existe um programa de efeitos dominante que conduz e 

organiza os demais, mas isto não significa dizer que um determinado grupo de efeitos 

seja melhor ou mais importante que outro. Cada filme, enquanto obra singular, é um 

programa artístico específico e solicita, a partir de um conjunto preciso de escolhas, os 

modos de composição dos seus efeitos próprios. A escolha do modo de composição, 

portanto, deve ser solicitada pela obra, e não adotada a priori pelo intérprete.  

 

Neste sentido, ganha especial importância a metodologia empregada nas análises, uma 

vez que ela torna possível, através da análise textual dos filmes, identificar e categorizar 

cada material ou grupo de materiais de acordo com os efeitos programados pela obra, 

identificando também a importância de cada um destes elementos dentro do programa 

particular desenvolvido em cada filme. Sob este ponto de vista, a metodologia textual, 

capaz de “desmontar” o filme para tornar então compreensível a síntese de seus 

elementos, foi de fundamental importância na tarefa de identificar e analisar um cinema 

tão composicional como o de Kar-wai.  

 

O procedimento metodológico da poética solicita que se vá da experiência fílmica ao 

próprio filme enquanto composição. Ao interpretar, portanto, o analista deve fazer o 

percurso contrário da realização: parte primeiro da apreciação e identificação dos efeitos 

provocados para uma posterior avaliação das estratégias utilizadas para a criação destes 

mesmos efeitos. Ou seja, vai da apreciação ao lugar onde essa apreciação foi 

programada. Esse percurso torna-se importante para uma perspectiva que pretende 

identificar os materiais empregados no filme e categorizá-los de acordo com sua função 

no programa de produção de efeitos que está operando na obra. A análise fílmica 

depende exclusivamente do que o filme em questão convoca – a importância que cada 

material assume no complexo fílmico está ligada ao tipo de efeito provocado. 
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Especialmente no caso de uma obra que trabalha com tantos elementos diferentes 

manipulados de forma expressiva, o exercício de desmontar para recompor mostrou-se 

bastante útil. 

 

Como foi visto anteriormente, nem sempre os materiais fílmicos estão organizados de 

maneira facilmente identificável, e freqüentemente há mais de um programa de 

produção de efeitos em ação numa obra. A importância da metodologia consiste 

justamente em identificar de forma correta (ou seja, sem abusos por parte do intérprete) 

a relação entre os materiais, estratégias e efeitos. Na obra em questão, o programa 

poético foi revelado como principal organizador dos efeitos produzidos, concentrando 

tanto os materiais de ordem narrativa quando os de ordem técnica ou sensorial.  

 

Entretanto, pelo fato de o programa poético estar mais intimamente relacionado à 

questão da narrativa, a metodologia revelou-se mais satisfatória na identificação e 

análise dos materiais propriamente narrativos do que nos de ordem técnica ou estética – 

ao menos em seu extrato poético. As teorias poéticas e da narrativa mostraram-se 

extremamente úteis quando da análise deste tipo de material, quando ainda se torna 

preciso uma dedicação teórica maior para analisar os materiais de ordem sensorial ou 

estética. Torna-se importante, portanto, desenvolver e exercitar a metodologia de análise 

textual a ponto de tornar possível o estudo de materiais potencialmente sensoriais ou 

não-narrativos, como o videoclipe, por exemplo. 
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