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RESUMO 
 
Este trabalho tem como objetivo refletir sobre a angústia existencial do cinema de Ingmar 
Bergman no envelhecer diante da ameaça iminente da morte e do desejo de vida. A pergunta 
central foi: como viver com esta arrasadora angústia quando nos sabemos finitos e, ao mesmo 
tempo, sedentos de vida? Para pensar estas questões da existência, foram utilizados o 
documentário A Ilha de Bergman, focando os filmes O Sétimo Selo e Morangos Silvestres, a 
trajetória da Deusa Grega Deméter e seu caminho de transformação e as reflexões do filósofo 
Cícero sobre o envelhecer. Bergman e seus filmes envoltos numa atmosfera enigmática, 
conduziram esta pesquisa ao cenário da angústia existencial construída, tecida e entendida por 
sensações provocadas por imagens, palavras e diálogos do documentário. Cruzando 
impressões e experiências da pesquisadora com o relato do cineasta na Ilha de Farö, nasceu a 
composição desta angústia: a Ameaça Imimente de Morte e do Desejo de Vida como 
acontecimentos que nos levam à busca por conhecimento do enigma de vida e morte. Mas 
nesta caminhada, encontramos um Deus que se cala, num verdadeiro Silêncio de Deus. 
Aquele que denuncia a Finitude como Consciência da Morte. O Sétimo Selo retrata fielmente 
esse Deus que se omite e cede espaço à “maldita” como fato indiscutível e apavorante. Se na 
velhice a probabilidade de morte iminente é maior e a consciência de finitude ainda mais, 
chegamos no enfrentamento da perspectiva do próprio fim em Morangos Silvestres. No 
rememorar do personagem e de Bergman, nos deparamos com a Viagem pela Velhice 
Solitária, num tempo que parece se esgotar, na trilha das Lembranças Existencias do Velho 
Bergman. O Triálogo Existencial na Brecha do Tempo descreveu um encontro ficcional entre 
Bergman, o cineasta, Cícero, o pensador e a pesquisadora. Teve por propósito driblar o efeito 
do tempo, anular a soberania dos anos que separam os três envolvidos através do encontro das 
artes – cinema, filosofia e ciência – tudo pela compreensão e reflexão do que significam 
morte/vida no envelhecer. Cinema, arte que aproxima ao viver de cada um, que retrata a 
realidade e o movimento da vida, nos remetendo às nossas próprias experiências, lembranças 
das fases vividas, escavações profundas na memória, numa viagem constante entre juventude 
e velhice. Biografias que se cruzam na linha do tempo oscilando entre as dores da morte e os 
reveses da vida. 
 
Palavras-chave: Angústia Existencial; Morte Iminente; Vida; Envelhecer; Cinema de Ingmar 
Bergman.  
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ABSTRACT 
 

This paper aims to reflect on Ingmar Bergman existential anguish towards aging before the 
imminent threat of death and the desire to live. The main question was: how to live under 
such a devastating anguish being, at the same time, aware of our finitude and of our desire to 
live? To probe these existence questions, The Bergman Island documentary, focusing on the 
films The Seventh Seal and Wild Strawbwerries, the Greek Goddess Demeter’s path and her 
transformation forms and the philosopher Cicero’s reflections on aging were used. Bergman 
and his films, dealt with in an enigmatic atmosphere, led this research to the existential 
anguish scenery built, woven and understood by means of feelings resulting from the 
documentary images, words and dialogs. Crossing the researcher’s experience and feelings 
with the filmmaker’s report on the Island of Farö, the composition of such anguish was 
created: the Imminent Threat of Death and the Desire to Live as events to make us search 
understanding of the enigma of life and death. However, on the way we came across a God 
whose word silences, as God’s true Silence. The One who repudiates Finitude as Awareness 
of Death. The Seventh Seal faithfully portraits the silence of such God in the face of the 
“evil” as an unquestionable and frightening event. If, at old age, the probability of imminent 
death is higher and the awareness of finitude is even higher, in Wild Strawberries we come to 
face the perspective of the end itself. Recollecting the character and Bergman, we come 
across the Travel into Solitary Old Age, in a time that seems to be over, through the trails of 
Old Bergman Existential Memories. The Existential Trialogue within the Gap of Time 
described a fictional meeting among Bergman, the filmmaker, Cicero, the thinker and the 
researcher. Aiming at getting past time effects, defeating sovereignty of the years that 
separate the three ones involved through gathering of the arts – cinema, philosophy and 
science – considering all as understanding and reflection on what death/life means at aging. 
Cinema, art that brings closer to one’s life, that portraits reality and life movement, referring 
to our own experiences, life vivid recalls, deep memory excavations, through a permanent 
trip between youth and old age. Biographies crossing one another in the line of time, 
oscillating between death pains and life setbacks. 
 

 
Key Words: Existential Anguish; Imminent Death; Life; Aging; Ingmar Bergman Cinema 
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SINOPSE 

 

A escolha pela arte do cinema remete às minhas próprias experiências, lembranças da 

infância, assim como a morte. Já o envelhecer se apresentou alguns anos depois, mas é 

importante ressaltar que aquilo que nos atinge em tenra idade permanece, penetra e não nos 

abandona, cedendo espaço e vida aos protagonistas originais desta história que são a morte 

representada pela perda prematura de meu pai; uma fé de criança, que acreditava que ―um 

dia‖ o pai voltaria; o envelhecer resolvido de minha mãe; e finalmente, o cinema, através do 

mágico e inesquecível Walt Disney. Eu pensava: o que se esconde atrás destas imagens? Qual 

o enigma? 

A obsessão do homem pela projeção de imagens vem de muito longe. Não há como 

citar uma data precisa, mas por volta do ano 5000 antes de Cristo já havia registros das 

chamadas ―sombras chinesas‖, que nada mais eram do que aquela brincadeira de luz e sombra 

que as crianças adoram fazer com as mãos. A ideia era captar imagens e projetá-las de alguma 

forma. 

É exatamente por isso que não podemos creditar a descoberta do cinema a uma pessoa 

ou país em especial. Foi um processo longo e globalizado. Por exemplo, o primeiro aparelho 

criado para este fim era chamado de ―lanterna mágica‖ e foi desenvolvido pelo alemão 

Atharasius Kircher no século XVII. O grande invento era uma simples caixa com iluminação 

interna que conseguia ampliar uma imagem e projetá-la em uma superfície lisa. 

O que mudou realmente o rumo dessas pesquisas foi uma descoberta do século XIX, 

feita pelos franceses Louis-Jacques Daguerre e Joseph-Nicéphore Niépce: a fotografia. 

Imagine saber que era possível preservar uma imagem em uma folha de papel! A partir daí, 

inventores e fotógrafos espalhados pelo mundo tentavam de qualquer forma dar movimento a 

essas figuras estáticas.  

A sétima arte - o cinema, conta França e Assumpção (2007), nasce mudo e em preto-e-

branco. Os primeiros filmes são rudimentares, de curta duração, que mostram cenas do 

cotidiano captadas, ao ar livre, por uma câmera fixa. A primeira exibição pública de um filme 

é realizada no dia 28 de dezembro de 1895, em Paris, pelos irmãos Auguste (1862 – 1954) e 

Luis Lumière (1864 – 1948). Ambos haviam criado o cinematógrafo, um aparelhinho capaz 

de exibir imagens em movimento, e são considerados os inventores do cinema. 

Não tardou para que essa nova forma de arte virasse entretenimento. Eram como 

espetáculos teatrais que podiam ser vistos várias e várias vezes seguidas. O pioneiro do 
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cinema como ele é hoje (aliás, muitos o consideram ainda mais importante do que os irmãos 

Lumière para a história da sétima arte) foi um francês chamado Georges Méliès (1861 – 

1938). Ele toma a iniciativa de introduzir a ficção no cinema, utilizando recursos como 

cenários e figurinos. E, a partir daí, a coisa não parou mais. Talvez nem os Lumière e nem 

Méliès podiam imaginar que o tipo de arte que estavam desenvolvendo atingisse, um século 

depois, tamanha dimensão, que passaria a ser tratada de ―sétima arte‖ ao juntar-se a outras 

seis tradicionalmente consideradas: arquitetura, literatura, pintura, música, dança e escultura.  

Segundo Lisboa (2006), do ponto de vista formal, num dado momento histórico o 

debate nesta área reivindica o reconhecimento do cinema o estatus de uma arte de síntese em 

busca de uma linguagem própria. As novas cinematografias reivindicam o reconhecimento do 

cinema como manifestação artística de valor sociocultural. O cinema evolui da simples 

técnica de registro da presença humana, para uma representação artística. Isto ocorreu no 

momento em que as imagens foram organizadas, por um cineasta, como narrativa 

desenvolvendo conceitos, sensações e sentimentos.  

Esta breve história é para mostrar que o cinema surgiu como uma possibilidade, 

inicialmente uma diversão a mais, até que foi conquistando o mundo. E foi exatamente o que 

os estúdios criaram, uma indústria de sonhos, entretenimento e muitas possibilidades. 

Convidando Frank Capra
1
, citado por Blasco (2011: 165), para este ―contar e recontar 

de histórias‖ que se inicia, lembro que os principais personagens citados nesta pesquisa, tem 

nas suas respectivas trajetórias de vida, semelhanças, certas sutilezas que serão percebidas por 

quem partilha de transformações deste enigmático processo que é viver/morrer, um pouco, a 

cada dia. 

 

Não se pode separar um homem da sua estética e seus 

transbordamentos artísticos, seja um livro, um filme ou qualquer outra 

coisa. É a expressão dessa pessoa. É um parágrafo da sua própria 

autobiografia. 

 

O sociólogo Mills (2009: 13) reforça a reflexão de Capra, quando afirma que ―o 

‗artesão intelectual‘ deve ser visto como um ‗tipo ideal‘ (...) algo que não é encontrado em 

forma ‗pura‘ na realidade social, mas que, construído pelo pesquisador a partir do exagero de 

algumas propriedades de determinado fenômeno‖. Ele complementa a ideia dizendo que ―o 

trabalho de pesquisa como ofício está diretamente implicado na dimensão existencial na 

formação do pesquisador. Isto não quer dizer que os resultados de uma pesquisa devam ser 

                                                           
1
 Frank Capra (1897-1991), cineasta nascido na Itália – Sicília.  
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interpretados a luz dos estudos psicanalíticos‖. O que Mills aponta é a indissociabilidade, para 

o ‗artesão intelectual‘, entre sua vida e seu trabalho.  

Ele ainda acrescenta:  

 

O bom trabalhador deve aprender a usar sua experiência de vida em 

seu trabalho intelectual: examiná-la e interpretá-la continuamente. 

Neste sentido, o artesanato é o centro de você mesmo, e você está 

pessoalmente envolvido em cada produto intelectual em que possa 

trabalhar. Dizer que você pode ‗ter experiência‘ significa, por 

exemplo, que seu passado influencia e afeta seu presente, e que ele 

define sua capacidade de experiência futura. (2009: 22) 

 

Vida e trabalho com seus respectivos caminhos se cruzando na linha do tempo num 

diálogo constante em sonho e realidade, repletos de possibilidades e transformações. Com 

isso, inicio este trabalho contando mais uma história, a história da minha família e como ela 

influenciou minha própria trajetória e me fez esta ―artesã intelectual‖. Sem ela, talvez, eu não 

estivesse aqui.  

Venho de uma família de imigrantes árabes que chegaram no Brasil por volta de 1900. 

Os meus avós foram morar numa cidadezinha no interior de São Paulo. Lá se concentrava 

uma colônia de árabes e italianos. É neste cenário que minha mãe conhece, se apaixona e casa 

com meu pai, um homem simples, de família pobre e pais analfabetos. Minha mãe, então com 

18 anos e meu pai, com 21 anos, casam, sob certo desconforto familiar. Em seguida, nascem 

minhas duas irmãs e meu irmão. A vida era simples, meu pai havia cursado apenas o primeiro 

grau, o que para ele foi, na sua breve vida, uma sentida frustração. Compensando suas 

carências, ele entrou na política e foi eleito prefeito da cidade onde morávamos, no interior de 

São Paulo. Sempre muito querido, justo e honestíssimo; marcas de um homem simples, de 

pouca instrução escolar, mas com sabedoria. 

Alguns anos depois toda família decide se aventurar em São Paulo, a cidade das 

oportunidades, pelo menos, assim pensava meu pai. Já na capital, ele consegue um emprego 

como funcionário público. Um ano depois minha mãe descobre que está grávida, uma notícia 

inesperada, não havia recursos para manter uma família tão grande pois a vida era de muito 

sacrifício. Assim meus pais repensam a ideia de ter um novo filho. Neste momento de difícil 

decisão, uma febre altíssima de meu irmão fez com que meus pais, acreditando numa 

mensagem de Deus, assumissem definitivamente o nascimento de um novo filho. Nessa 

época, Deus já se mostrava presente em minha vida. É interessante porque meus pais não 
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eram religiosos e não acreditavam nestas coisas de avisos ou mensagens divinas, mas já eram 

―eu, a ameaça da morte e meu desejo de vida‖ que estavam a caminho. 

Minha mãe queria que eu fosse ―Ligia‖, mas meu pai me registrou como ―Luciana‖. 

Assim se inicia a minha trajetória.  

Tínhamos hábitos muito simples, meus pais valorizavam o estudo, a leitura e muita 

correção. Posso dizer que eram, basicamente, momentos em família, com disciplina e 

seriedade. Minha mãe conta que numa festa de final de ano na casa de um familiar muito 

próximo, meu pai disse a ela: ―Guarda isto que eu vou te falar: eu não piso aqui nunca mais na 

minha vida‖. E assim aconteceu, dois meses e onze dias depois meu pai tem um súbito infarto 

e morre em casa.  

Com 7 anos de idade na época, muito assustada, não conseguia entender o que estava 

acontecendo. A morte do meu pai representava uma grande mudança, muito cedo descobri a 

angústia, o silêncio, o medo da perda, minha fragilidade diante de fantasmas reais e a eterna 

questão: que Deus é esse que nos faz sofrer dessa maneira, que retira da nossa vida pessoas 

tão amadas? Quem morre, um dia, volta? A minha maior descoberta foi saber que a morte 

sempre esteve lá, na minha casa, foi ela que se apresentou a meu pai e à sua família pela 

primeira vez, em março de 1969. Eu sabia, eu sempre soube, ela espreitava ameaçadora: 

quando a morte se anunciaria novamente? Esta será uma pergunta, quem sabe, sem resposta e 

é por esta razão que este tema está nesta dissertação, tão forte, intenso e repleto de 

significados. 

Quando as lembranças voltam, penso que o determinante para conseguir superar ou 

conviver com a perda foram os livros (Eça de Queiroz, Aluísio de Azevedo, a Coleção 

Tesouro da Juventude com sua histórias maravilhosas...), os seriados que passavam na 

televisão (O Túnel do Tempo, Terra de Gigantes, Além da Imaginação, a Feiticeira, Jeannie é 

um Gênio...) e finalmente o mistério do cinema. Que grande lembrança tenho do primeiro 

filme que assisti no cinema: minha irmã mais velha me levando para ver ―O Patinho Feio‖. 

Quando vi aquela tela imensa, as imagens com suas cores tão intensas, o som que tomava 

conta da sala, senti uma emoção que é impossível descrever em palavras. Pela similaridade 

com o que eu vivia fui transportada para aquele cenário e deixei as imagens entrarem na 

minha vida. 

Na juventude, meu principal interesse eram a literatura, os idiomas e as mostras de 

cinema internacional. Escrevia poemas, as letras e as imagens, através dos filmes, me 

confortavam, traziam um mundo desconhecido. Minha irmã mais velha e meu irmão 
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cursavam engenharia, a minha outra irmã matemática e eu me preparava para ingressar na 

faculdade de engenharia. Me parecia a escolha mais segura, quem pode dizer se foi um 

equívoco!  

Eu procurava compensar a aridez da faculdade de engenharia lendo Jean Paul Sartre 

com sua ―Morte na Alma‖, ―Sursis‖ e ―A Idade da Razão‖, Simone de Beauvoir com ―A 

Convidada‖ e ―A Cerimônia do Adeus‖, Françoise Sagan com seu ―Bonjour Tristesse‖ e com 

a música de Milton Nascimento, Agostinho dos Santos, Antonio Maria e Dolores Duram. No 

cinema, muitos filmes especiais: ―A Rosa Púrpura do Cairo‖ de Woody Allen, ―Morangos 

Silvestres‖, ―O Sétimo Selo‖ e ―Cenas de um Casamento‖ de Ingmar Bergman e tantas outras 

preciosidades. 

Assim se fez também minha vida de engenheira: iniciei minha carreira trabalhando na 

engenharia de produção de uma multinacional da área de cosméticos. Depois vieram outras 

empresas de diferentes segmentos: alimentício como encarregada de produção e em seguida 

financeiro, atuando em diversas funções e áreas. Em julho/2009, finalizei meu percurso como 

engenheira, assumindo uma nova carreira, agora como psicóloga. Um novo caminho, um 

novo reinício dentre tantos que fiz.  

Entendo que vivi transformações necessárias. Hoje tenho condições de dizer que sou 

protagonista de meu próprio projeto de mudança (pelo menos, penso que sou, não há 

garantias).  

A importância em descrever esta trajetória é para que o leitor possa entender as razões 

que me levaram a escolha do Mestrado em Gerontologia e ao tema desta dissertação. Esta 

opção teve sua semente germinada em todas as transformações que vivi e gerou seu primeiro 

broto na graduação em psicologia, através de um trabalho cujo título foi ―Envelhecimento: 

aspectos biopsicossociais‖. O tema da velhice aconteceu em função da ligação que sempre 

tive com minha mãe. Uma mulher forte, especial, mãe de quatro filhos, esposa dedicada, 

companheira, mulher corajosa, que fez das suas escolhas, vitórias. Ela cumpriu a jornada, 

trilhou os caminhos; viúva aos 40 anos casou seus filhos, os fez autônomos e realizados e 

envelheceu de bem com a vida, mesmo sabendo da ameaça iminente de morte.  

E é justamente essa problemática que abordaremos neste trabalho ao refletir sobre a 

angústia existencial do cinema de Ingmar Bergman no envelhcer diante da ameça iminente da 

morte e do desejo de vida. A pergunta central é: como viver com esta arrasadora angústia 

quando nos sabemos finitos e, ao mesmo tempo, sedentos de vida?  



14 

 

 

Serão utilizados, como material central, o documentário ―A Ilha de Bergman‖, a 

trajetória da Deusa Grega Deméter e seu caminho de transformação e as reflexões do filósofo 

Cícero sobre o envelhecer.  
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APRESENTAÇÃO 

 

Esta pesquisa nasceu com a Mitologia, na trajetória do Mito de Deméter (Mussi, 2010) 

e sua busca pela transformação e criatividade perdidas numa época de devastação na vida 

desta deusa da Grécia antiga, que sofre pelo retorno periódico do que desapareceu, a perda de 

sua filha Perséfone aprisionada pelo mundo subterrâneo, por Hades – o soberano do Reino 

dos Mortos.   

Um mito é uma história de tradição oral, ou seja, passada de geração em geração, que, 

geralmente, narra a encarnação de forças da natureza em formas humanas. Os mitos 

remontam a tempos imemoriais, procurando, quase sempre, contar a criação do mundo ou 

explicar fenômenos da natureza (Alencar, 2010).  

Deméter era o nome da deusa que cuidava da terra fértil, do plantio e da colheita. Era 

filha de Réia e Cronos, irmã de Zeus e Hades. Com o rapto de sua Perséfone, a Deusa viu sua 

vida desmoronar, a alegria arrancada de sua alma, restando a eterna busca pela filha perdida 

para o soberano da Morte. Nas suas andanças, procurando pistas, respostas que lhe dessem o 

verdadeiro caminho, Deméter se veste com farrapos e as cinzas do luto. Uma mulher que 

envelhecia vagando pela terra, tomada pela tristeza e pelo desespero, implorando por 

respostas, pelo retorno do perdido. Invadida pelo desespero, sua criatividade se foi e ela vagou 

por longo tempo fazendo a população sofrer com a escassez de alimentos, pois a deusa não 

estava mais exercendo sua função de promover a fertilidade da terra. 

Sob a ameaça de Zeus, Hades consentiu que a filha de Deméter voltasse para a mãe, 

desde que passasse um terço do ano com ele, no mundo inferior. Este período do ano 

corresponde ao inverno, pois Perséfone está com Hades, e Deméter, sentindo sua falta, não 

consegue ajudar no plantio e na colheita, como nos outros períodos. 

Assim, o principal elemento que vemos nas representações das deusas da terra 

cultivada é um ramo de trigo e, no caso de Deméter, uma tocha também, usada para procurar 

sua filha durante a noite ou no mundo inferior de Hades. 

À semelhança de Deméter, buscamos respostas, esperamos uma intervenção divina. 

Mas nada acontece. Assim nos voltamos para dentro de nós mesmos, em busca da Hécate 

mística, a Deusa da Lua, a velha sábia eremita interior que segura a lanterna e ilumina nosso 

caminho. A luz indistinta pode apontar o caminho para Hélio, nossa consciência do sol 

brilhante. Então, talvez, encontremos a verdade da existência. Perdemos nossa juventude e 

por mais que nos esforcemos não temos como recuperá-la. Como, então, podemos viver?  
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A história de Deméter nos fala da juventude, da meia-idade e da velhice, da dor de 

nossas perdas e a esperança de transformação. Não há felicidade completa. 

O mitólogo Joseph Campbell sugere um caminho, uma expressão interior a ser 

buscada, uma forma de compreendermos os acontecimentos da vida: 

 

Dizem que o que todos procuramos é um sentido para a vida. Não 

penso que seja assim. Penso que o que estamos procurando é uma 

experiência de estar vivos, de modo que nossas experiências de vida, 

no plano puramente físico, tenham ressonância no interior de nosso 

ser e de nossa realidade mais íntimos, de modo que realmente 

sintamos o enlevo de estar vivos. É disso que se trata, afinal, e é o que 

essas pistas nos ajudam a procurar, dentro de nós mesmos. Mitos são 

pistas para as potencialidades espirituais da vida humana. (1990: 3) 

 

Já o psicólogo James Hillman pensa o envelhecimento como algo necessário e não 

como um evento acidental em nossas vidas, fundamental para a condição humana e 

pretendido pela alma. Ele diz: 

 

Muito mais importante é olhar para a velhice como um estado de ser, e 

para o ―velho‖ como um fenômeno arquetípico, com seus próprios 

mitos e significados. Este é o desafio mais ousado: encontrar o valor 

no envelhecimento sem pedir esse valor emprestado à metafísica e às 

teologias da morte: o envelhecimento por si só, uma coisa própria, 

liberta do cadáver‖. (2001: 24) 

 

Estava eu mergulhada no Mito de Deméter, na morte, seus significados e os caminhos 

da transformação, quando durante as aulas de Metodologia no mestrado, meus colegas de sala 

sugeriram, em função de meu interesse, que eu pensasse em trabalhar ―cinema‖ como um 

espaço de espiritualidade e busca de sentido na vida, tratando questões ligadas ao 

envelhecimento. 

Assim iniciou-se um novo caminho ―O cinema da finitude e o envelhecimento: um 

diálogo entre Ingmar Bergman, Fritz Lang e a morte‖.  

O primeiro encontro com Ernst Ingmar Bergman (Uppsala, 1918 - Farö, 2007), 

dramaturgo e cineasta sueco, foi através de ―Morangos Silvestres
2
‖ e por este filme iniciava-

se o meu interesse em estudar a morte e as questões do envelhecimento.   

Em seguida chega outro mestre do cinema, Friedrich Anton Christian Lang, conhecido 

como Fritz Lang (Viena, 1890 – Los Angeles, 1976), cineasta, realizador, argumentista e 

                                                           
2
 Smultronstället, 1957, Suécia, 91 minutos 
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produtor nascido na Áustria. É dele a obra-prima do cinema mudo ―A Morte Cansada
3
‖. 

Assim como a Morte retratada em ―O Sétimo Selo
4
‖, por Bergman, esta de Lang, toma corpo, 

é física, tem presença, anuncia sua chegada com soberania, mas neste caso, ela sofre. Deus lhe 

deu a árdua tarefa de recolher, nós, seres humanos, um a um, cada qual a seu tempo.  

Numa cena do filme ―A Morte Cansada‖, uma jovem apaixonada implora a vida de 

seu amado à Morte, após perdê-lo para o mundo inferior, o reino de Hades: 

 

- Onde está aquele que você roubou de mim? A morte responde: - Eu 

não o roubei. A hora dele chegou. Aqui você vê as vidas dos homens.  

(Neste momento eles estão no escritório da Morte, local onde as almas 

são recolhidas). A Morte explica: - As chamas se acendem e queimam 

por um tempo e se apagam quando Deus decide. Acredite, minha 

tarefa é difícil! É uma maldição! Estou cansado de ver os sofrimentos 

do homem e ouvir o ódio por desobedecer a Deus. A jovem, 

desesperada, pergunta: - Oh, Morte, não há um jeito de reacender uma 

chama apagada? Não há um meio de superá-lo? Eu acredito: O Amor 

é mais forte que a morte. A Morte intrigada responde: - Seu Amor é 

mais forte que a morte? Quer lutar comigo, que sou eterno? Eu 

sinceramente a abençoaria se você pudesse me vencer! Olhe para estas 

luzes tremeluzindo. Se conseguir, mesmo que uma só delas, lhe darei 

a vida de seu amado! 
 

Nesse momento da minha pesquisa, profundamente envolvida com as ―Mortes‖ 

retratadas por Bergman e Lang, surge uma oportunidade de monitoria, no 2º semestre de 

2010, na disciplina eletiva do curso de Psicologia da PUC-SP, ministrada pela Profa. Dra. 

Ruth Gelehrter da Costa Lopes, intitulada ―Velho DO e NO Cinema: olhares e imagens do 

envelhecimento humano‖. A disciplina foi oferecida aos alunos do 6º período do Curso de 

Psicologia, PUC/SP, em 2009 e 2010, dentro da modalidade temática ―Psicologia e as 

urgências da sociedade contemporânea‖. A modalidade em questão faz parte de estudos sobre 

temáticas amplas, - como a longevidade humana -, que reconhecidamente demandam 

reflexão, análise, investigação e propostas que representam desafios também para a 

Psicologia. 

Através da projeção de filmes – longas e curtas-metragens – e vídeos do YouTube, 

seguida de análises críticas, promoveu-se o acesso a conteúdos que englobavam temáticas que 

propiciavam reflexão, atitude crítica e ativa do cidadão acima de 60 anos. A partir da situação 

(assistir a um filme/vídeo), a ideia era dar condições para que o aluno conseguisse relacionar 

                                                           
3
 Müde Tod, Der, 1921, Alemanha, 114 minutos 

4
 Det Sjunde Inseglet, 1956, Suécia, 100 minutos. 
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o filme/vídeo/entrevista com os conteúdos estudados, sensibilizando para temáticas 

importantes, provocando os sentidos, levando a reflexão e elaboração de textos sobre os 

diversos materiais trabalhados, que resultou como produto final a ―exploração 

cinematográfica‖ descrita a seguir. 

O cinema, entre todas as artes, é a que mais se aproxima da experiência humana. 

Morin (2007) afirma que o cinema é o recurso através do qual podemos buscar a superação da 

indiferença. O autor ressalta a fascinação que existe num espetáculo cinematográfico em que 

os espectadores encontram-se numa espécie de hipnose e alienação, esquecendo-se de si 

mesmos, projetando-se nas histórias e nos heróis que aparecem. É nesta situação que 

acordamos para a compreensão do outro e de nós mesmos. Esta reflexão me fez mergulhar 

neste mundo de imagens enigmáticas. 

Fiquei tão absorvida com a proposta da eletiva que decidi pesquisar filmes que 

tratassem das questões do processo de envelhecimento, já pensando em utilizá-los na minha 

investigação.  

Para atender o cumprimento do tema inicial desta pesquisa, ―Finitude e 

Envelhecimento no cinema, optamos pela Pesquisa Documental e Bibliográfica, numa 

abordagem qualitativa, utilizando a metodologia da Análise de Conteúdo de Laurence Bardin 

(2011). Para realizar esta tarefa cumpriu-se uma lista de objetivos específicos, tais como: 

levantamento, seleção, classificação por temática, transcrição e análise dos filmes que tratam 

da questão central desta dissertação.  

O levantamento consistiu na seleção de 152 filmes, localizados através do Portal do 

Envelhecimento
5
, Sites de Cinema

6
, Livraria Cultura

7
, 2001 vídeo

8
 e em consulta a amigos 

cinéfilos. Contruímos um banco de dados dos 152 filmes com suas respectivas fichas técnicas, 

os quais foram relacionados em arquivo powerpoint. 

Fizemos análise de todos os filmes que foram assistidos, complementando o banco de 

dados com as respectivas sinopses. 

Os 152 filmes foram enquadrados nas temáticas relacionadas abaixo, a partir da 

análise realizada. O objetivo desta fase foi definir qual questão do envelhecimento era 

trabalhada em cada filme. Entre as questões, destacamos: 

                                                           
5
 Endereço URL: http://www.portaldoenvelhecimento.org.br/videoteca/videoteca.htm 

6
 Endereços URL: http://cinemaniacosbergmaneocinemamundial.blogspot.com/; 

http://cinemaeuropeu.blogspot.com/; http://ohomemquesabiademasiado.blogspot.com/2011/02/velhice-e-os-

filmes.html 
7
 Endereço URL: http://www.livrariacultura.com.br/scripts/dvds/index.asp 

8
 Endereço URL: http://www.2001video.com.br/ 

http://www.portaldoenvelhecimento.org.br/videoteca/videoteca.htm
http://cinemaniacosbergmaneocinemamundial.blogspot.com/
http://cinemaeuropeu.blogspot.com/
http://ohomemquesabiademasiado.blogspot.com/2011/02/velhice-e-os-filmes.html
http://ohomemquesabiademasiado.blogspot.com/2011/02/velhice-e-os-filmes.html
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/dvds/index.asp
http://www.2001video.com.br/
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 - Memória Afetiva/Subjetiva: Ressignificação da Identidade Atual;  

- A Autonomia, Independência e Qualidade de Vida;  

- Conflitos, Diversidade, Relações Familiares e Sociais;  

- O Eu e o Tempo: Tempo, História e Memória;  

- Reflexões Existenciais;  

- Demências: A Situação da Família;  

- Relação Espiritualidade e Morte;  

- Amor e Sexualidade;  

- Intergeracionalidade. 

Após estudar e refletir sobre cada uma das temáticas acima, observou-se que a 

―Relação Espiritualidade e Morte‖ era a linha que mais cabia para o entendimento da finitude 

e envelhecimento, questões centrais trabalhadas na pesquisa. Assim, restaram 32 filmes.  

Decididos os filmes que seriam trabalhados, senti necessidade de assisti-los 

novamente e transcrevê-los na íntegra com todos os diálogos, cenários e, principalmente, a 

―atmosfera‖ dos filmes, tarefa que se tornou delicada e complexa. Uma experiência que, de 

fato, toca, algo completamente diferente de ―apenas‖ assistir. O ato dessa escrita, fala e afeta 

os sentidos e para esta experiência escolhi começar pela transcrição dos seguintes filmes, 

nesta ordem: 

- Ingmar Bergman (O Sétimo Selo, Morangos Silvestres, Luz de Inverno, A Fonte da 

Donzela, Saraband e Ilha de Bergman);  

- Fritz Lang (A Morte Cansada);  

- Wim Wenders (Asas do Desejo);  

- Bernt Amadeus Capra (Ponto de Mutação).  

Esta escolha e prioridade aconteceu pelo tema tratado nesta dissertação, pelo 

conhecimento prévio que tinha da obra do cineasta e preferência pessoal pela atmosfera, 

linguagem e estilo de Bergman. Já Lang e Wenders, porque fazem parte de momentos de 

grande valor afetivo em minha vida. Capra porque já tinha lido o livro que deu origem ao 

filme e também pelo prazer que tive em estudá-lo na disciplina de metodologia durante o 

mestrado.  

Numa segunda fase, viria a transcrição de outros filmes:  

- Asiáticos (Depois da vida; A Partida; Sonhos; Viver; A Balada de Narayama; Ran; 

Madadayo; O Caminho para Casa; Primavera, Verão, Outono, Inverno...e Primavera);  

- Europeus (Cerejeiras em Flor; Tão Longe, Tão Perto; Longe Dela);  



20 

 

 

- Americanos (Luzes da Ribalta; Antes de Partir; Encontro Marcado; Benjamin Button; UP; 

Trilogia Toy Story; Os Fantasmas de Scrooge);  

- Latinos (Copacabana; A Janela).  

Digo, ―viriam‖ porque não cheguei a transcrevê-los. Percebi, neste momento, que a 

pesquisa havia tomado uma proporção gigantesca, o que poderia fazer com que o foco central 

do trabalho fosse perdido em meio a tantos filmes de procedências, influências filosóficas e 

religiosas muito diferentes daquilo que foi pretendido trabalhar originalmente.  

Moreira (2006: 275) afirma que ―o percurso do pesquisador costuma ser solitário na 

busca e consulta de documentos. Ou pode representar uma forma de dialogar com o material 

pesquisado. A ação de investigar, cada um percebe a seu modo‖. E é neste modo particular de 

perceber e dialogar com o material que encontra-se um pesquisador que sempre quer mais, se 

aventura, se arrisca, muitas vezes, por caminhos desconhecidos daqueles planejados. O trajeto 

deste trabalho envolveu uma troca constante entre pesquisador e o processo de seleção, 

transcrição e avaliação dos filmes trabalhados, além da busca de autores que dialogassem com 

o tema da pesquisa.  

A partir da afirmação desse autor, a pesquisa tomou vida própria e ―fôlego‖, assumiu 

seu caminho, sofrendo transformações que um trabalho como este prevê. Portanto, até o 

exame de qualificação, os filmes trabalhados na dissertação foram os do cineasta Ingmar 

Bergman, já citados anteriormente.  

Após a qualificação, entendemos (a banca e eu) que trabalhar o documentário ―A Ilha 

de Bergman
9
‖, focando os filmes ―O Sétimo Selo‖ e ―Morangos Silvestres‖, seria o mais 

apropriado para o entendimento da angústia existencial bergmaniana, pois através desta obra, 

os demais filmes do cineasta ganhariam expressão e voz. 

O caminho que nos leva ao tema da dissertação está, muitas vezes, ligado a nossa 

trajetória de vida, às escolhas que fazemos neste percurso. Para Brandão (1999), em sua 

dissertação de mestrado, ―algo‖ um tanto sutil acontece nesse processo de vida: 

 

Dizem que a escolha de um tema para Dissertação não ocorre por 

acaso; para além do interesse acadêmico existe ―algo‖, um ―secreto 

misterioso‖ que impulsiona o pesquisador em direção a determinados 

temas. Impulso inconsciente ou necessidade vital que podem ser 

desvendados ao longo do trabalho? Da elaboração de um projeto de 

estudo, passando pelo trabalho de campo, a análise do material 

recolhido, as leituras e a conclusão, o caminho é longo, se não no 

tempo (este enigma) externo, contando dias, meses, anos, mas no 

                                                           
9
 Bergman Island, 2006, Suécia, 83 minutos. 
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tempo interno. Este é o tempo da elaboração, que precisa de um 

―espaço interno‖ para se instalar. 

 

E é na trilha deste ―tempo de elaboração‖, de um ―secreto misterioso inexplicável‖, 

que as imagens mágicas e enigmáticas chegaram e preencheram os espaços da criação. 

Cinema, arte que se faz por imagens e palavras (algumas ditas, outras não ditas) e que nos 

remete a lugares inexplorados é a arte que nos surpreende. Quando assistimos um filme, 

encontramos uma nova razão, uma nova história, uma nova emoção, algumas vezes que nos 

conforta e aquece outras vezes que nos incomoda e perturba. De qualquer maneira é uma arte 

que nos faz pensar, útil e pertinente, principalmente quando a reflexão é sobre a existência 

humana.  

Dias nos lembra que Jean Luc Godard situava o cinema ―entre a vida e a arte‖. Assim, 

ao trabalhar as imagens da velhice no cinema, ele afirma que: 

  

É nesse espaço que a tela escura se ilumina, e um novo tempo se 

anuncia. Tempo-possibilidade de ver histórias nunca vistas e 

imaginadas, de entrar em contato com novos mundos, de pensar sobre 

o mundo e nossa existência nele. (2005: 15) 

 

Vida e arte, através do cinema, implicados numa relação direta. Assim se constituiu a 

fase de análise do documentário ―A Ilha de Bergman‖ focando os filmes ―O Sétimo Selo‖ e 

―Morangos Silvestres‖. Usar como universo de trabalho o documentário fez com que a 

dissertação sofresse uma nova etapa. Desta vez desvendando cada um dos eixos contidos no 

filme, de certa forma, escondidos, não revelados facilmente. Nenhuma cena ou diálogo com 

Bergman é óbvio. Este era seu método, varrendo os rostos, as expressões aparentemente 

vazias, percorrendo os espaços preenchidos com a angústia do silêncio da existência diante da 

ameaça súbita de morte e do desejo ardente de vida. 

Foi necessário mergulhar ―literalmente‖ na Ilha de Farö, para descobrir o que, 

exatamente angustiava Bergman e a pesquisadora. Este mergulho consistiu em assistir os 

filmes e reler a biografia do cineasta novamente. Um processo reflexivo, esta pode ser a 

denominação deste momento vivido em que resultou como primeiro eixo condutor do 

trabalho ―a atmosfera da angústia da existência experenciada pelo cinema de Bergman‖.  

Observa-se, de maneira geral, que nos filmes do cineasta paira uma certa atmosfera 

enigmática, quase incompreendida por quem não é familiarizado com a obra, sendo o foco 

numa primeira grade denominada ―cenário da angústia existencial‖ construída, tecida e 
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entendida por sensações provocadas por imagens e diálogos do documentário e dos dois 

filmes.   

Mas, o que compõe este ―cenário da angústia existencial‖? De que material ele é feito? 

Qual a origem? Existe cura para o nada? As perguntas foram respondidas à medida que se 

compreendia o vazio dessa angústia, num vai e vem de tentativas, de buscas que só 

aumentavam o desconforto e a ausência de saída. Num processo introspectivo foi possível 

achar a chave que abria a dissertação. Cruzando impressões e experiências da pesquisadora 

com o relato de Bergman na Ilha de Farö, cheguei na composição da angústia. Ela nasce na 

―Ameaça Imimente de Morte e no Desejo de Vida‖ como acontecimentos simultâneos. Diante 

deste conflito sem dimensões procuramos respostas em Deus, algum que seja, que possa nos 

explicar os mistérios que provocam nossas inquietações, buscamos por conhecimento do 

enigma de vida e morte. Mas, de tudo isto, encontramos, apenas, um Deus que se cala, o 

verdadeiro e não mentiroso ―Silêncio de Deus‖. Um Deus verdadeiro e coerente no seu 

silêncio. 

Ao nos vermos diante da morte e ao mesmo tempo desejando a vida, nos deparamos 

com o silêncio do Divino, chamamos, mas ninguém responde. Diante disto, nos percebemos 

finitos, tristemente, cada um, com seus respectivos prazos de validade prontos para, a 

qualquer momento, expirar. Assim nasce ―A Finitude como Consciência da Morte‖.  

―O Sétimo Selo‖, somado ao contar e recontar de Bergman no documentário, retrata 

fielmente o Deus que se omite e cede espaço à Morte como fato indiscutível e apavorante.     

Se na velhice a probabilidade de morte iminente é maior e a consciência de finitude 

ainda mais, chegamos no enfrentamento da perspectiva da própria morte em ―Morangos 

Silvestres‖. No rememorar de dois velhos, o personagem e Bergman, nos deparamos com a 

―Viagem pela Velhice Solitária‖. O tempo se esgota e a solidão é sentida, seja pelo cineasta 

recluso, por opção, em Farö, seja pelo personagem que trilha seu próprio caminho de volta às 

lembranças. Talvez este seja o remédio particular para as dores da vida sentidas nesta velhice 

particular de cada um. 

Para compor o primeiro cenário, fechamos com as ―Lembranças Existencias do Velho 

Bergman‖. Nela é possível entender a ―geografia bergmaniana da alma‖, porque a escolha de 

viver em Farö e o que isto significou numa vida em que enigmas, mistérios e silêncios 

reinaram como protagonistas da história do cineasta e dos seus personagens.  

O segundo cenário foi idealizado como um encontro ficcional entre Bergman, o 

cineasta, Cícero, o pensador e a pesquisadora, denominado ―Um Triálogo Existencial na 
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Brecha do Tempo‖. O propósito inicial de tal contrução foi driblar o efeito do tempo, anular a 

soberania dos anos que separam os três envolvidos. Em seguida vieram as artes - cinema, 

filosofia e ciência – e a ideia de trabalhá-las juntas, focando o processo de envelhecimento. 

Com a concepção e construção das falas, inicialmente apenas entre Bergman e Cícero, foi 

observado que a pesquisadora e o cineasta se confundiam nas suas próprias angústias 

existências. Assim houve a dura ruptura de uma relação simbiótica fazendo com que cada um 

assumisse seu próprio papel no cenário global da vida. 

Nasce o encontro, um colóquio entre diversas linguagens, cada qual vindo do seu 

tempo. Tudo para a compreensão e reflexão do que significam morte/vida no envelhecer, 

segundo Bergman, Cícero e a pesquisadora.  

O epílogo deste trabalho traça uma trajetória denominada ―Do Silêncio de Deus ao 

Silêncio do Envelhecer‖. A ideia de trajetória fica em evidência porque, mais uma vez, as 

histórias ou biografias dos protagonistas – Bergman, Cícero, Deméter, Pesquisadora - que 

nortearam esta dissertação, começam no vazio do nada, do silêncio de um Ser em que se 

espera sabedoria e conhecimento para os enigmas não decifrados de vida/morte que 

conduzem a uma angústia incomensúravel, a angústia da existência de todos nós. Neste 

caminho de vida, envelhecemos, ameaçados constantemente pela morte maldita que espreita 

pelos cantos, todo tempo e se apresenta quando menos esperamos.  

Ah...mas o que fazer com um desejo de vida urgente, ávido por todos os segundos 

concedidos pelo senhor tempo? Estas inquietações, perguntas com ou sem respostas, 

hipóteses comprovadas ou não, fazem parte da reflexão sobre o silêncio do envelhecer. O que 

significa tudo isto quando envelhecemos? 

De volta a Bergman, começando pelo fim da sua história quando foi anunciada, em 

31.07.2007, a morte do último dos mestres: ―O cineasta sueco Ingmar Bergman teve uma 

morte ‗calma e suave‘, aos 89 anos, em sua casa na ilha sueca de Farö, no mar Báltico, onde 

vivia sozinho, desde a morte de sua quinta e última mulher, Ingrid Karlebo von Rosen, em 

1995‖.  

Como um homem que lutou com a ―Morte‖ por toda uma vida, pôde ter uma ―morte 

calma e suave‖? Creio que Bergman travou seu último combate, desta vez definitivo, levantou 

a bandeira branca, se rendeu ao ―fim‖, não como perdedor mas como um homem que viveu e 

morreu muitas vezes, incontáveis vezes: talvez ele tenha dado graças, ―afinal estou morto e 

por que não? Um velho coração que deixou de bater‖. 
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Bergman tratou sempre das questões da infância, do amor e da morte em sua obra, 

iniciada em 1945 com o filme ―Crise‖, e foi considerado genial pela capacidade de subverter 

regras e incorporar novos elementos à linguagem do cinema no século 20. 

Era filho de um pastor luterano que o educava de forma autoritária, onde tudo 

representava pecado, confissão, castigo, perdão e indulgência. No livro autobiográfico, 

―Lanterna Mágica (1987)‖, ele conta que quando criança, sofria castigos terríveis e muito 

constrangedores como desfilar usando um vestido de menina ou em outra situação, era 

trancafiado num armário. Nessa fase, o menino, experimenta sentimentos como vergonha e 

humilhação, temas muito explorados em seus filmes.  

Ingmar Bergman, cineasta complexo que construiu capítulos essenciais na história do 

cinema, e como poucos, usou e abusou da linguagem para realizar um conjunto de obra que 

transcende a própria experiência cinematográfica.  Tratando questões relacionadas à 

existência humana como vida, morte e religiosidade, o cineasta ultrapassou as fronteiras do 

cinema clássico da época e atingiu seu apogeu criativo. 

O diretor francês François Truffaut (1932 – 1984), no artigo ―As três lições de Ingmar 

Bergman‖, afirma que o sueco é o cineasta mais cruelmente autobiográfico de nossos dias 

(Jornal do Brasil, Caderno B, 30/5/1973). 

Sua construção de imagens busca romper o trabalho consciente; ele realiza uma 

―escavação na memória‖; a ―busca por algo esquecido dentro de uma gaveta‖; um prelúdio do 

anúncio que jamais será feito do objeto perdido. Apenas saberemos se abrirmos a ―gaveta‖ 

que guarda as palavras e os nomes esquecidos na ―imensidão dos vastos palácios da memória‖ 

(Agostinho, XXI, 12, 1983). 

Bergman tenta arrancar de dentro de sua memória aquilo que lhe permite a 

imaginação. Esse espaço denominado por Agostinho de distentio
10

 é um corpo que se entrega 

sempre ao presente, ao instante de quem recorda, e, no caso do cineasta, à recriação do mundo 

no momento atual, para ressignificá-lo e perpetuá-lo. Em seu exercício de memória, para 

―sustentar‖ o presente, o cineasta põe em ação esse movimento de lembranças evocadas e 

lembranças invasoras. 

                                                           
10

 ―Distentio‖ é um termo utilizado por Santo Agostinho para dar profundidade à expressão da alma como espaço 

de ocupação do tempo interior. É, sobretudo, para afirmar que esse espaço refere o de ―dentro‖ da alma, no 

animus, como sendo o mais íntimo do ser. Portanto, não são marcas nítidas que estão nesses espaços, mas traços 

que se inscrevem como ressonâncias de acontecimentos passados, ou seja, como imagens de imagens. A nota 

está referida no livro X, XXI que Paul Ricoeur (2007) cita em A memória, a história, o esquecimento. Campinas: 

UNICAM. 
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―Escavando‖ a minha memória, lembro que conheci Bergman por ―Morangos 

Silvestres‖, vindo em seguida o magistral e enigmático ―O Sétimo Selo‖, ―Cenas de um 

Casamento‖, ―Sonata de Outono‖ e ―Saraband‖. Bem mais tarde, vieram ―A Fonte da 

Donzela‖, ―Luz de Inverno‖, ―O Olho do Diabo‖, ―No Limiar da Vida‖, Através de um 

Espelho‖ e muitos outros.  

Sem a paixão pela Mitologia na trajetória de transformação da Deusa Grega Deméter 

com sua perda para o Reino de Hades (Morte), talvez a pesquisadora não aparecesse e nem o 

interesse ―angustiado‖ por Bergman. E para falar dessa angústia existencial que a atmosfera 

bergmaniana proporciona, foi necessário um entendimento profundo do que seja e representa 

a ameça iminente de morte e o desejo de vida, no envelhecer.  

Não se trata de, apenas, falar do ―fim‖ inevitável e de um envelhecer e suas 

respectivas agruras, mas de transformações necessárias, conforme menciona Boff citando o 

Dalai-Lama: ―Espiritualidade é aquilo que produz no ser humano uma mudança interior‖. 

Ainda segundo as palavras do monge budista: ―espiritualidade é aquilo que produz em nós 

uma mudança, uma transformação‖ (2006: 13).  

Tanto Deméter, através de sua longa jornada, como Bergman através de seus filmes, 

atingiram essa espiritudade, sofreram transformações numa busca incessante por respostas 

existenciais. 

Se pensarmos que a vida e a morte podem ser entendidas como transformações 

necessárias, me parece fundamental utilizar um trecho do livro ―Os filmes de minha vida‖ de 

François Truffaut quando ele comenta Bergman: 

 

Bergman cita frequentemente O‘Neil
11

 e como ele acha que ―toda arte 

dramática que não se interessa pelas relações entre homem e Deus não 

tem interesse‖. (...). O ―O Sétimo Selo‖ é uma meditação sobre a 

morte, ―No Limiar da Vida‖ é uma meditação sobre o nascimento. É a 

mesma coisa pois, em ambos os casos, trata-se da vida. (1989: 281) 
 

 

O filme ―No limiar da vida‖ é passado inteiramente numa maternidade. A intenção 

está em dizer que ―nascer e morrer‖ fazem parte de um mesmo processo. Truffaut, 

delicadamente, cita as palavras de Ulla Isaksson, roteirista junto com Bergman, para expressar 

os mistérios de vida e morte: 

 

                                                           
11

 Eugene O‘Neil (1888-1953), dramaturgo americano, a quem Bergman tinha grande admiração. 
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A vida, o nascimento e a morte são segredos – segredos que chamam 

alguns a viver enquanto outros são condenados a morrer. 

Podemos cumular o céu e a ciência de perguntas – todas as respostas 

são uma, enquanto a vida prossegue, coroando os vivos de angústia e 

felicidade. 

É a sede de ternura decepcionada em suas aspirações que deve aceitar 

sua esterilidade. É a mulher transbordante de vida a quem é recusado 

conservar a criança que esperava apaixonadamente. É a jovem 

inexperiente, subitamente surpreendida pela vida, que se vê colocada 

entre a multidão de parturientes.  

A vida coroa todas elas, sem fazer perguntas, sem dar respostas: 

prossegue seu caminho interrompido rumo a novos partos, novas 

vidas. 

Só os humanos fazem perguntas. (1989: 282) 
 

Perguntas que podem ser respondidas no mais profundo silêncio. Sobre uma certa 

intimidade misteriosa entre ―Viver e Morrer‖ e a proximidade da morte na velhice, Jaffé, na 

conferência sobre ―Velhice e Morte: retardá-las ou aceitá-las‖ trabalha a visão de C.G. Jung:  

 

Em seu ensaio intitulado ―Alma e Morte‖, Jung escreveu o seguinte: 

―É no misterioso momento do meio-dia da vida que acontece o 

nascimento da morte‖. ―Vida‖ significa ascensão e queda, 

desenvolver-se e definhar e, diante dessa totalidade de vida-e-morte, 

―deve-se ainda perceber como é grande a semelhança entre o desejo de 

viver e o desejo de morrer‖. Só permanece vivo quem estiver disposto 

a morrer com a vida. A derradeira meta, que a cada momento se 

aproxima mais da pessoa que envelhece, é a morte. (1989:11) 
 

Monteiro inicia seu artigo ―Somos velhos porque o tempo não pára‖ com uma 

apropriada frase de Hillman: ―A principal patologia da velhice é a nossa idéia da velhice‖. O 

autor complementa a afirmação de Hillman com uma série de questionamentos ao defender o 

envelhecimento como processo de viver e inicia suas reflexões com a pergunta sobre estarmos 

enganados sobre o tempo: 

 

(...) envelhecer subentende atravessar o tempo. Viver é envelhecer, 

envelhecer é viver. Durante o processo de viver passamos por 

constantes ciclos de renovação. A cerimônia de renovação nos 

propícia o envelhecer. Quanto mais vivermos, mais velhos estaremos. 

Todos conhecem a veracidade desse processo. (2005: 57) 

 

Retornando para Bergman, talvez, nenhum outro cineasta, melhor do que ele, entenda 

o que seja ―atravessar o tempo‖, envelhecer. Temendo um Deus punitivo e injusto no seu 

angustiante silêncio, ele busca por respostas, por uma provável verdade, mas não as encontra. 
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Assim é a vida; vivê-la desejando-a ardentemente e, ao mesmo tempo, enfrentando uma 

ameaça iminente de morte, e simplesmente envelhecer, do jeito que é e que, supostamente, 

deve ser. A palavra ―iminente
12

‖ como algo que ameaça se concretizar, que está a ponto de 

acontecer, próximo, imediato. Ou seja, que pode acontecer a qualquer momento, sem aviso, 

sem preparação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Dicionário Eletrônico Houaiss da língua portuguesa 2009. 
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I PARTE 

A ATMOSFERA DA ANGÚSTIA DA EXISTÊNCIA EXPERENCIADA 

PELO CINEMA DE BERGMAN 

 

 

 

Nesta caminhada pela vida e obra do último dos mestres, encontro ―A Ilha de 

Bergman‖, um documentário rodado na Ilha de Farö
13

, local em que Bergman escolheu para 

viver os seus últimos anos e lá morrer recluso, num cenário construído por emoções e 

lembranças. Pela primeira vez, o mestre sueco revela seu mundo na desolada e misteriosa ilha. 

Então com 88 anos, pouco tempo antes de sua morte, o diretor revê sua vida e os mais de 60 

anos dedicados ao cinema, além da longa trajetória no teatro e na TV, em meio a trechos de 

seus filmes e raras cenas de bastidores.   

Sobre a importância do cinema, o mestre explica: 

  

Filme como sonho, filme como música. Nenhuma outra forma de 

expressão artística é capaz, como o cinema, de vir ao encontro dos 

nossos sentimentos, penetrar nos recantos mais obscuros de nossa 

alma. E tudo graças a um efeito de choque no nosso nervo óptico: 

                                                           
13

 Ingmar Bergman na Ilha de Farö, seu cinema e sua vida, direção de Marie Nyreröd, é um retrato intimista que 

o cinema conheceu. Farö é uma pequena ilha do Mar Báltico, situada a alguns quilômetros ao norte da ilha de 

Gotland (Suécia). 
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vinte e quatro quadradinhos por segundo, iluminados, separados pelo 

escuro que nosso nervo não registra. Quando me sento a mesa de 

montagem e passo a fita, imagem após imagem, ainda sinto a sensação 

arrepiante de magia, dos meus tempos de criança: lá dentro, no escuro 

do guarda-roupa, girava a manivela devagar e via passar as imagens, 

umas atrás das outras, reparava nas quase imperceptíveis mudanças, 

depois girava a manivela depressa e pronto, elas se moviam! Essas 

sombras mudas ou sonoras, voltam-se abertamente para os recantos 

mais secretos que existem em mim. O cheiro do metal aquecido, a 

imagem vacilante, o barulho do mecanismo, a sensação de segurar a 

manivela (...). (1987: 78) 

 

Bergman, ao mergulhar no poço fundo das suas memórias, resgata lembranças, que 

como afirma Halbwachs: 

Nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por 

outros, ainda que se trate de eventos em que somente nós estivemos 

envolvidos e objetos que somente nós vimos. Isto acontece porque 

jamais estamos sós. Não é preciso que outros estejam presentes, 

materialmente distintos de nós, porque sempre levamos conosco e em 

nós certa quantidade de pessoas que não se confundem. (2006: 30) 

 

Este ―nós‖ bergmaniano, suas fantasias, seus pais, suas mulheres, tudo que o rodeia 

desde sua infância até a velhice são ingredientes que produziram essas calorosas lembranças 

trazidas para o documentário ―A Ilha de Bergman‖. De fato, ele nunca ficou só, a natureza das 

coisas, especialmente em Farö esteve, a todo tempo, a seu lado. Brandão (2011: 98) traduz a 

ideia de Halbwacks explicando que ―toda lembrança é única, experiência solitária da qual o 

indivíduo é testemunha ocular, mas que é, simultaneamente, membro de uma ‗comunidade 

afetiva‘ – família e outros grupos sociais‖. 

Num mar de um azul indescritível completa o cenário um homem velho, alto, magro, 

que caminha com vigor, com a ajuda de uma bengala e uma expressão não muito diferente 

daquela dos tempos de juventude. Na frente de sua residência, uma placa ―Propriedade 

Privada‖. Uma câmera passeia pelas fotos, objetos pessoais, uma estante de livros, filmes, um 

aparelho de som e um telefone que toca insistentemente e uma voz, ―a dele‖, que responde 

―Secretária Eletrônica de Bergman. Deixe seu recado, por favor‖.  

O mestre surge diante da câmera e diz: ―Os demônios não gostam de ar fresco, eles 

gostam mais que você fique na cama com medo. Sempre vou dar uma volta após o café da 

manhã. Depois eu sento, sempre no mesmo horário e escrevo por três horas. Então às três da 

tarde, vou para a minha sala de cinema. Para uma pessoa tão desorganizada como eu é 

absolutamente vital ter essas rotinas rígidas‖.  
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E a câmera, quase com vida própria, passeia por todos os cenários de uma natureza 

idílica, cheia de recantos inexplorados, talvez o mais íntimo e intrigante cenário da vida de 

Bergman. 

A entrevista começa, num clima intimista, Ernst Ingmar Bergman e Marie Nyreröd. O 

mestre se entrega às lembranças, a memória se torna protagonista de um momento mágico do 

rememorar, à maneira sueca, à maneira dele. 

Ao descrever e analisar ―A Ilha de Bergman‖, cinco eixos foram considerados 

fundamentais para a compreensão desta ―angústia da existência bergmaniana‖. São eles: a 

ameça iminente da morte e o desejo de vida, o silêncio de Deus, a finitude como consciência 

de morte, a viagem pela velhice solitária e as lembranças existenciais do ―velho Bergman‖. 

Alguns diálogos dos filmes de Bergman, considerados essenciais, que tratam dessas questões 

foram transcritos (―O Sétimo Selo‖, ―Morangos Silvestres‖, ―Fanny e Alexander‖ e 

―Saraband‖).  

Nyreröd começa a entrevista perguntando sobre a vida solitária de Bergman. Neste 

momento a câmera revela o gênio, o velho, para alguns um choque se lembrarmos o jovem 

viril, ambicioso e com brilho nos olhos. Vestindo uma camisa xadrez, um pulôver e uma 

malha, ele fala que não se considera uma pessoa solitária. Farö para ele não representa a 

solidão, mas o prazer em estar com ele. É apenas isso – o maravilhoso mundo do silêncio. 

Esta ausência de palavras lhe é muito conhecida através de um Deus silencioso que 

sempre esteve presente em muitos dos seus filmes. Um silêncio originado no tormento do 

rigor de uma educação religiosa que girava em torno da culpa e do pecado e percebido na sua 

filmografia, principalmente, com ―O Sétimo Selo‖, ―Morangos Sivestres‖, ―A Fonte da 

Donzela‖ e ―Luz de Inverno‖, entre outros. O silêncio de Bergman se revela num cinema que 

fala na sua mudez, no enigma existencial de vida e morte, em inúmeras perguntas sem 

respostas. Este Bergman velho, nesta fase da vida, já consegue conviver com um silêncio 

trabalhado, aceitado, até entendido por ele como ―prazeroso‖. Mas para chegar nesta situação 

foi preciso uma longa caminhada...à exemplo do Mito de Deméter. 

Seu fascínio pelo tilitar dos relógios com caveiras, padres, duendes, anjos e outras 

figuras sóbrias, encantadas e enigmáticas se contrapõe ao silêncio respeitoso de Farö, ao 

mesmo tempo em que denuncia a passagem dos anos, a consciência de uma finitude 

implacável, a consciência da morte.  
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Em sua autobiografia Bergman descreve o cenário da casa de sua avó, dando especial 

destaque aos intrigantes relógios, representantes do tempo finito e seu aviso de uma morte 

próxima: 

 

O relógio da sala de estar, de alto que é, quase chega ao teto 

ornamentado e parece que passa o tempo a resmungar consigo mesmo. 

(...). Numa cômoda bojuda com fechos e pés dourados há outro 

relógio de metal amarelo, debaixo de uma redoma. Ao mostrador 

desse relógio apoia-se uma jovem que toca flauta. Muito perto dele 

está uma menina com um chapéu de abas largas e uma saia curta mas 

ampla. Ambos parecem ser de ouro. Ao meio-dia o relógio bate as 

doze badaladas, o rapaz toca a flauta e a menina dança (...). Quando 

todos os relógios que há em casa batem horas e a menina dourada 

dança e o rapaz toca e a senhora nua volta a cabeça para me fazer um 

aceno, vejo a Morte arrastar sua foice pelo chão na obscuridade do 

vestíbulo. Vejo-a sim. É uma caveira amarelecida e sorridente cuja 

figura escura e desengonçada se desenha no vitral da porta de entrada. 

(1987: 26-27) 

 

Esse tempo representado por esses relógios que assombram e seduzem Bergman pode 

ser entendido através da concepção antiga da temporalidade que marcou tragicamente gregos 

e romanos e que Cícero, citado por Attali (1982: 33) em ―Histoires du temps‖, conseguiu 

sintetizar numa máxima famosa: O Deus que engole seus próprios filhos, escreve Cícero, é o 

―próprio tempo, o tempo insaciável dos anos, que consome todos que nele se escoam‖. O 

tempo que chega representado por esse ―ser do mal‖ acompanhado por sua foice e que arrasta 

a todos para a dança final. 

Mãos trêmulas de um Bergman envelhecido mostram o relógio da primeira comunhão 

de seu pai. Um relógio antigo de mais de 100 anos, que ainda funcionava e repousava ao lado 

da aliança de casamento de seu pai, com a inscrição: ―Karin, 13 de março de 1913‖.  

É como se o mestre, neste gesto, se apropriasse desse tempo que devora, o controle do 

tempo, um tempo que a partir de então será controlado por ele. Mas até quando? Esta dúvida o 

apavorava. Eliade (1985: 103) afirma: ―A morte do homem e da humanidade são 

indispensáveis a sua regeneração‖.  

Um relógio, uma aliança e a foto de uma bela mulher, sempre distante, difícil, 

inacessível, finalizam as lembranças do menino cineasta que ainda lutava pelo amor, carícias 

e atenção da sua principal, constante e eterna personagem: ―Karin, sua mãe‖.   

Bergman conta em ―Lanterna Mágica‖ que com o tempo acabou encontrando uma 

maneira de atrair a atenção de sua mãe: 
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Eu tinha percebido que minha mãe não gostava de indiferença nem de 

alienação, atitudes de que ela própria, aliás, se servia, como armas. E 

assim não tardei em aprender a refrear meus sentimentos, começando 

com um jogo entre nós em que a arrogância e um certo formalismo 

eram os principais ingredientes. Não me lembro bem como é que 

fazia, mas o amor nos torna inventivos, e a verdade é que consegui 

logo despertar um interesse pelo meu martirizado amor-próprio. Com 

isto surgiu um problema maior: o de eu nunca ter tido a possibilidade 

de revelar meu jogo, tirar a máscara, me deixar envolver pelo amor 

correspondido. (1987: 9) 

 

Ao falar do pai, Bergman introduz uma raiva incontida. As surras ocupam um grande 

espaço nas suas memórias, com riqueza de detalhes. É como se contando, ele conseguisse 

exorcizar o sofrimento, a dor e a humilhação que fizeram parte de sua formação. Ele revela: 

―O castigo era, por conseguinte, um ato que nunca se questionava, algo que tínhamos de 

contar. Podia se concretizar num par de bofetões, rápidos e secos, ou palmadas no traseiro. 

Mas também podia ser altamente sofisticado, aperfeiçoado ao longo de gerações‖ (1987: 13).  

Um exemplo disso era a encenação de um tribunal composto pelas criadas ou pela mãe 

ou parentes que eventualmente estivessem em sua casa. Assim acontecia: o ―delinquente‖ era 

obrigado a revelar seu crime, em seguida o isolamento era-lhe reservado, ninguém podia falar 

com o ―acusado‖ nem responder as suas perguntas. Bergman diz: ―Hoje compreendo que essa 

atitude visava obrigar o delinquente a desejar o castigo que merecia, e em seguida o perdão‖ 

(1987: 14).  

Bergman sempre foi perseguido pela punição seguida de castigo. Seria a implacável 

morte que o perseguiria para castigá-lo? Deus o salvaria? Assim, o ainda menino buscava 

respostas. A curiosidade infantil o provocava. Que coisas da existência (vida) e não existência 

(morte-nada) são essas? Que segredos guardam nossa existência? Quem terá a resposta? 

O cineasta conta de uma experiência que teve, quando menino, do seu pavor ao ver-se 

preso num necrotério, ao lado do corpo de uma jovem morta, coberta por um lençol, tendo 

apenas seu rosto à mostra: ―Andei ao seu redor e olhei para ela. Eles não tinham fechado 

inteiramente seus olhos e, de repente, percebi que ela estava me olhando. E fiquei lá gritando 

e esmurrando a porta. Depois, alguém me deixou sair, mas às vezes ainda sonho com isso‖.  

Elias comenta sobre a aversão que hoje muitas vezes afeta as pessoas na presença de 

um moribundo ou da atração que moribundos, sepulturas e cemitérios exercem sobre algumas 

pessoas. Segundo suas palavras: 
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As fantasias destas últimas poderiam ser resumidas aproximadamente 

com as palavras: ―Eu não os matei!‖ Por outro lado, a proximidade de 

moribundos ou sepulturas às vezes desperta nas pessoas não apenas o 

medo da própria morte, mas desejos de morte e angústias de culpa 

suprimidos, resumidos na pergunta ―Poderia eu ser culpado de sua 

morte? Desejei eu vê-los mortos por odiá-los?‖. (2001: 47) 

 

À citação de Elias, acrescento que a presença da morte enquanto ameaça constante na 

vida pode representar o maior dos tormentos, nascendo, desde cedo, vislumbres de uma 

angústia sem tamanho e que com o envelhecer toma proporções gigantescas. Na imaginação 

do menino Bergman, a morte estava lá, naquele corpo de mulher que o olhava 

insistentemente, e que poderia roubar-lhe a preciosa vida a qualquer momento: já era a ameça 

iminente da morte e, ao mesmo tempo, a sede de viver. Quais as garantias de retorno à vida? 

Sua simples presença, física, a torna bem pior, porque a transforma em realidade potencial 

que pode ser vista em ―O Sétimo Selo‖.  

No filme ―Fanny e Alexander‖, a foice da morte marca presença, a própria morte que 

anuncia sua chegada e apavora o menino Alexander ou talvez o próprio Bergman. A cena de 

um dos Natais é retratada no filme: ―Ei, os gnomos natalinos. Vamos erguer nossas taças e 

sermos felizes‖. A promessa de uma felicidade falseada, impossível e incompreendida pelo 

menino. Da fantasia infantil, vem a quase súplica, um tipo de oração para afastar ―o maldito – 

o diabo‖ amigo próximo da morte: ―Os dois: Um, dois, três: morra, seu diabo!‖  

―Fanny e Alexander‖ expõe a terrível relação punitiva e humilhante que o pai de 

Bergman impunha a ele. O pai fala ao menino Alexander: ―Entende mesmo que lhe castiguei 

por amor?‖ O filho responde: ―Sim‖. O pai ordena: ―Beije minha mão Alexander‖. O menino: 

―Posso ir para a cama agora?‖ O pai diz: ―Sim, pode‖. 

Os filmes de Bergman são caracterizados por recriações de vivências pessoais (como a 

casa de sua avó em Uppsala), em que seus personagens são partes dele, recriações de um 

homem atormentado pelos demônios onde cada representação significava uma catarse, um 

passar a vida a limpo que tinha, muitas vezes, um efeito terapêutico tanto para sua criatividade 

como para um acerto de contas com o passado. Talvez, por isso, o cineasta tenha trabalhado, 

quase sempre, com uma equipe de atores e atrizes praticamente fixa. Era a intimidade 

necessária, um compartilhar de ideias e pensamentos angustiados com uma equipe que 

compreendia a genialidade deste eterno revistar de si-mesmo.  

Para Halbwachs, estes pontos comuns, esta ―intimidade‖ entre Bergman e equipe para 

construção de uma lembrança, semente para sua criatividade, podem ser explicados: 
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Não basta reconstituir pedaço a pedaço para obter uma lembrança. É 

preciso que esta reconstrução funcione a partir de dados ou de noções 

comuns que estejam em nosso espírito e também no dos outros, 

porque elas estão sempre passando destes para aquele e vice-versa, o 

que será possível somente se tiverem feito parte e continuarem 

fazendo parte de uma mesma sociedade, de um mesmo grupo. (2006: 

39) 

 

Brandão (2011: 99) ainda esclarece que quando Halbwachs afirma que – ―Nunca 

estamos sós‖ – refere-se a esse contexto social mais amplo, pois reconstruímos o passado por 

meio das lembranças conscientes em um tempo socialmente referido, e no lugar social que 

ocupamos no momento do relato‖. 

Bergman usa e abusa de suas lembranças no processo de criação de sua obra. Podemos 

entender que suas lembranças, vivências são a fonte da vida até para criar uma morte exótica, 

misteriosa que guarda segredos e carrega consigo todos os mistérios da existência.  

Ainda devorado pela infância, ele lembra de momentos de grande carga criativa e 

emocional, sementes que o levaram à grandeza de sua obra:  

 

Apesar de tudo, penso nos meus tempos de menino com prazer e 

curiosidade. Nunca me faltou alimento nem para a fantasia nem para 

os sentidos, e, que me lembre, jamais me senti entediado. Pelo 

contrário, minhas horas e meus dias viviam repletos de coisas que 

achava interessantes, cenários inesperados, instantes mágicos. Ainda 

hoje posso percorrer a paisagem da minha infância e sentir de novo 

todo aquele passado de luzes, aromas, pessoas, aposentos, instantes, 

gestos, inflexões, vozes, objetos. São escassos, porém, os episódios 

dignos de serem contados. Mais parecem fragmentos de filmes curtos 

ou longos, feitos ao acaso e sem objetivo. O privilégio da infância é 

podermos transitar livremente entre a magia da vida e os mingaus de 

aveia, entre um medo desmesurado e uma alegria sem limites. (...). 

Sentia dificuldade para distinguir entre o que era imaginado e o que 

era real. Se me esforçava, conseguia manter a realidade dentro dos 

limites, mas que fazer dos fantasmas e das almas penadas? E as 

histórias que me contavam, as sagas? Seriam reais? E Deus e os 

anjos? E Jesus Cristo, Adão e Eva, o Dilúvio? (...) E o que será de 

você Ingmar, se o anjo salvador chegar tarde? Bem, terão de chorar 

minha morte, pensava eu. Ficaria banhado em sangue, com um pálido 

sorriso no meu rosto. Era a realidade. (1987: 18-19) 
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Analisando a citação de Bergman, Brandão
14

 (2011) argumenta que a memória, a 

lembrança de um acontecimento nunca vem completa, pois ela é incorporada já modificada, 

por uma apreensão pessoal e única; ao ser revisitada e narrada no presente sofre a influência 

dos processos inconscientes de armazenamento e recuperação e a narrativa se (re) constitui no 

presente. Narrativa não de um passado, mas de um presente. 

Lembranças da infância, experiências, sementes que o levaram ao seu mundo próprio e 

particular, matéria-prima para a construção desta atmosfera bergmaniana mergulhada em 

questões da existência, tão presentes em sua obra cinematográfica. 

Vasculhando suas lembranças, os objetos antigos, Bergman encontra o velho 

cinematógrafo, aquele que entrou para sempre em sua vida, aos 8 anos. Ao saber que o 

presente não seria seu e sim de seu irmão, o mestre confessa: ―Raramente, nos oito anos de 

minha vida ou melhor, nos 89 anos de minha vida sofri uma decepção tão terrível. Aquele 

cinematógrafo, que ainda não era meu, ficou em cima da mesa, no meio de nosso quarto. Ele 

brilhava, cheio de segredos. Fiquei na cama olhando para ele e pensei: É agora ou nunca. 

Então, acordei o meu irmão e disse para ele: Dou-lhe todo meu exército de soldadinhos se me 

der o cinematógrafo. Meu irmão adorou a ideia. Ele concordou imediatamente e o 

cinematógrafo passou a ser meu‖.  

Foi assim que as primeiras imagens silenciosas invadiram a vida do menino:  

 

Para mim foi o início de uma febre que até hoje não passou. Aquelas 

pálidas imagens silenciosas com os rostos voltados para mim 

comunicaram-me com os meus mais profundos sentimentos através de 

suas vozes mudas. Sessenta anos se passaram e nada mudou, minha 

excitação diante de um filme continua a mesma. (1987: 19) 

 

Bergman roda o cinematógrafo e surge Carlitos fugindo da morte e do diabo. Até o 

mágico e inocente Carlitos se amedronta com ―a maldita‖, aquela que não se deve nem falar o 

nome, do contrário se transforma em verdade.  

Assim, as lembranças de ―O Sétimo Selo‖ invadem a tela, um legítimo representante 

do que seja sentir-se ameaçado pela morte e saber-se finito. Um cruel representante do que 

seja desejar a vida, sentir-se sedento deste líquido sagrado que é viver.  

Sobre a concepção enquanto nascimento do filme ―O Sétimo Selo‖, Bergman revela 

em ―Imagens‖: 

                                                           
14

 Citação sugerida por Brandão, V.M.A.T durante sua arguição na Banca de Qualificação de Mestrado em 

22/06/2011. 
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O Sétimo Selo foi realizado em 35 dias e é um dos poucos filmes de 

minha autoria que me acalenta o coração. Não sei bem dizer porquê. 

Sem dúvida que não é uma obra sem defeitos. Está repleta de 

loucuras, entrevendo-se a pressa com que foi feita. Mas vejo nela 

vitalidade, força de vontade e uma ausência de neuroses. Além de ser 

o tema tratado com paixão e prazer. (1996: 233) 

 

Nyreröd ao ver as imagens do cenário de ―O Sétimo Selo‖ lembra Bergman da 

semelhança com a Ilha de Farö. Este fato nos faz compreender a solidão de que Bergman 

tanto fala, até seu isolamento, o cenário de inferno e paraíso, extremos não tão distantes na 

sua vida. Para ele construímos, ao longo da vida, a nossa própria solidão repleta de fantasmas 

e demônios muito bem instalados: ―A solidão que nós mesmos escolhemos é fácil de 

suportar‖ (1987: 211). E Bergman escolheu tê-la como companhia em Farö. Mas o que 

provocava o filme, que tanto lembrava a Ilha? 
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A ameaça iminente da morte e o desejo de vida 

 

 

 

―O Sétimo Selo‖ descreve a parábola do cavaleiro medieval, Antonius Block (Max 

Von Sydow) que, no momento em que está voltando para casa com seu fiel escudeiro Jons 

(Gunnar Björnstrand), após um grande período de ausência, no qual estivera lutando nas 

cruzadas, encontra o país devastado pela morte e pela peste. Subitamente, nesta jornada, 

Block é surpreendido com a visita da Morte (Benget Ekerot), que quer levá-lo, considerando 

que seu tempo na Terra acabou. Uma figura lúgubre, com seu manto negro, fala ríspida e 

tranquila, acaba desafiada por este cavaleiro a um jogo de xadrez, concedendo assim, o 

adiamento da sua sentença, em um cenário muito íntimo e já visto através dos murais do 

famoso pintor medieval sueco, Alberto Pictor (Hessen, 1440 – 1507). 

Na viagem pela terra natal, retornanando para casa, cavaleiro e escudeiro encontram o 

ingênuo, mágico e ―santo casal‖ de saltimbancos, Jof, Mia e o bebê; o dono da companhia de 

teatro, o embusteiro Skat; Plog o ferreiro traído e sua infiel esposa Lisa; um padre entre tantos 

fanáticos, ladrões e patifes como Ravel e a entristecida Karin, aquela que espera a volta do 

marido, o cavaleiro Block. No fim, todos serão arrebanhados pela Morte mas ―alguns‖ terão, 

ainda, uma chance de vida.  
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A cena de abertura do filme dá o tom: antes de qualquer imagem, a música sentida e 

cantada em Carmina Burana de Carl Orff com ―Dies Irae‖
15

, começando solene. Segundo 

Bergman (1996), Carmina Burana tem como base canções de viajantes medievais, dos anos da 

peste e da guerra, quando uma multidão sem teto percorria o país, estudantes, monges, padres 

e saltimbancos compondo canções que se ouviam nas festas religiosas e nas feiras.  

A morte retratada na tela negra de ―O Sétimo Selo‖ ocupa nossa visão e, logo, um 

clarão acompanhado por um coro. Em seguida, outro clarão que vai definindo o tenebroso céu 

claro-escuro. Uma águia paira no céu, como se flutuasse numa maré calma de fim de tarde. A 

introdução de ―O Sétimo Selo‖ aterroriza e deslumbra ao mesmo tempo, anunciando a história 

que será contada. 

Uma certa voz previne a todos, pobres seres mortais e finitos: ―Quando o Cordeiro 

abriu o sétimo selo houve um silêncio no céu por cerca de meia hora. Eu vi sete anjos diante 

de Deus e a eles foram dadas sete trombetas‖. 

No livro do Apocalipse de João, o sétimo selo revela que sete anjos prenunciarão a 

derrocada da humanidade. 

 

Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de 

meia hora.  

Então vi sete anjos diante de Deus e a eles foram dadas sete trombetas. 

Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de 

ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de 

todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono; 

e da mão do anjo subiu à presença de Deus o fumo do incenso, com as 

orações dos santos. 

E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à 

terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. 

Então os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para 

tocar.  

(Apocalipse 8, 1-6) 

 

Bergman, em ―Imagens‖, confessa, justificando a existência de ―O Sétimo Selo‖: 

 

Naquele tempo eu vivia com uns restos estiolados de uma fé de 

criança, a ideia absolutamente ingênua do que se poderia chamar uma 

possibilidade de salvação para além deste mundo. Minha convicção 

atual começava também a se manifestar. Segundo ela, o ser humano 

tem dentro de si sua própria Santidade, que é deste mundo e não tem 

explicação fora dele. Daí haver no filme esse resto de uma fé sincera, 
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 Dies Irae (A Ira de Deus) foi composta na 2ª metade do século XIII, é associada às missas dos mortos. 
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infantil, isenta de neurose, conjugando-se com uma concepção mordaz 

e racional da realidade.  

O ―Sétimo Selo‖ é, definitivamente, a expressão de uma das últimas 

ideias e manifestações de fé que eu herdara de meu pai e que 

alimentara desde a infância.  

Quando fiz o filme, as orações eram realidades em minha vida. Rezar, 

para mim, era um ato absolutamente natural.  

Com o filme ―Através de um espelho‖ pus termo a essa herança. 

Nesse filme mantém-se a tese de que todo conceito divino, que é obra 

do homem, tem necessariamente de ser o conceito de um monstro. Um 

monstro com dois rostos ou, como a personagem Karin diz: ―o deus-

aranha‖. (1996: 234-235) 

 

Ele conta que, frequentemente, ia a igrejas com seu pai. Numa igreja em Uppland 

(Suécia), em algum lugar na nave central há uma obra de Albertus Pictor. A pintura retrata a 

morte: a morte jogando xadrez com um cavaleiro.  

Para o cineasta, o cerne de ―O Sétimo Selo‖ é o medo insano da morte, um tormento, 

um sofrimento sem dimensão. Tudo relacionado à morte era horrível. Do horror e do temor da 

bomba atômica, surgiu a história sobre a peste e a viagem de volta dos dois cavaleiros. E é 

claro que havia toda a questão representada pela religião, como ―Existe Deus? Não existe 

Deus?‖ O ―Sétimo Selo‖ não traz uma resposta para esta questão. O Deus de Bergman estava 

silencioso. Apesar disto, o cavaleiro Antonius Block, clamava por conhecimento, respostas 

para o enigma de uma existência não compreendida. 

Deitado nas pedras com sua espada, o mar a frente e um tabuleiro de xadrez ao seu 

lado, o cavaleiro tem um olhar perdido, talvez em alguma batalha sem propósito. Seu fiel 

escudeiro, Jons, com uma faca em punho, largado nas pedras, quase morto, finalmente se 

movimenta. Dois cavalos pretos no mar aguardam seus donos. Block caminha até o mar, se 

banha rapidamente, Jons, tenta rezar, mas não consegue. Subitamente Block é surpreendido 

com a aparição de uma figura um tanto estranha: 

- Block: Quem é você?  

- O Estranho: Eu sou a Morte.  

- Block: Você veio me buscar?  

- A Morte: Ando com você há muito tempo. 

- Block: Eu sei. 

- A Morte: Está preparado?  

- Block: Meu corpo está, mas eu, não. (O abraço da Morte se aproxima.) 

- Block: Espere.  
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- A Morte: Está bem, mas não posso adiar. 

- Block: Você joga xadrez?  

- A Morte: Como sabe?  

- Block: O Cavaleiro: Eu já vi nas pinturas.  

- A Morte: Posso dizer que jogo muito bem.  

- Block: Se eu vencer, viverei. Se for xeque-mate, me deixará em paz. Jogue com as pretas. 

- A Morte: Muito apropriado, não acha? 

Essa ―Morte‖ retratada por Bergman é misto de palhaço e caveira. Pode-se zombar 

desta figura tão ameaçadora e ao mesmo tempo tão engraçada? Quem permitiu tão estranha 

aparição? Só mesmo um palhaço ou a morte chegam assim, inesperadamente, sem convite. 

Fazendo-a, quase, um palhaço, Bergman sentia que exercia algum tipo de controle sobre ela e 

nada melhor do que o desafio do xadrez, um jogo que exige concentração e o conhecimento 

da alma de seu oponente. Neste início a Morte é desafiada, num contrato, numa negociação 

firmada entre Vida e Morte e entre eles a negociação do tempo, a consciência da finitude, da 

passagem dos segundos, minutos, horas (talvez)... 

Assim, o cavaleiro aceita as regras do jogo, ele quer viver, prolongar o máximo que 

puder sua estada. Figurelli, citando Otto Lara Resende
16

 (2005: 130), ainda argumenta: ―Terá 

ele a oportunidade de ver que, ―sem a morte, a vida não teria o menor sentido‖.  

Acionado o cronômetro, com o tempo correndo, Block e Jons seguem viagem. No 

retorno para casa, seu fiel escudeiro Jons, canta, provocando seu senhor: 

- Entre as pernas de uma prostituta está o conforto para um homem como eu. Deus está lá em 

cima, ele está tão longe, mas o seu irmão diabo encontramos por todos os lados. 

Na realidade, ele se refere à peste, à morte, ao fim, que acabarão encontrando pelo 

percurso; a morte eloquente, mas melancólica, que muito diz na sua mudez. Lá longe está um 

Deus, calado, inacessível. 

Block permanece em silêncio. Qualquer palavra falada representa perigo. Os dois 

param durante o percurso, precisam de informação para chegar ao destino.  

- Jons fala a um homem que encontra: Como chego à Taverna?  

Como o homem não responde, Jons tenta ver seu rosto. Surpreso, este vê que o homem 

já se transformou em um corpo em decomposição. Jons monta seu cavalo, sem nada falar. 

―Ela está por todos os lados, caminhamos entre corpos que agonizam, abandonados‖, pensa 

ele.  

                                                           
16

 Otto de Oliveira Lara Resende (São João Del-Rei, 1922 — Rio de Janeiro, 1992) foi jornalista e escritor 

brasileiro. 
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Num país arruinado pela peste e pelo sofrimento, a Morte está necessariamente 

onipresente, ela espreita, soberana, cada passo, cada movimento. Uma Morte que, quase, pode 

ser tocada, aquela que tem e conhece o vazio das almas que esperam. Bergman usa a imagem 

significante da luta travada numa partida de xadrez para descrever sua própria suposição 

pessoal sobre Deus e religião. Utilizando a peste e o flagelo, ele oferece reflexões sobre as 

crenças religiosas de cada um, com a aceitação da infecção – a morte contagiosa – e da 

predestinação de suas vidas, de formas variadas: dependendo de suas inclinações espirituais e 

de seu relacionamento com o Deus – que eles entendem como criador, instigador de todos os 

acontecimentos e salvador – e com o demônio, que deve ser derrotado e banido (Frost-

Sharratt, 2009). 

Bergman conta que na realização de ―O Sétimo Selo‖ ainda se sentia preso na 

problemática religiosa. O filme apresenta dois conceitos que se exprimem cada um na sua 

própria linguagem: de um lado um armistício relativo entre a crença religiosa, de menino, e 

um rude racionalismo, de adulto. Depois a ideia de que o Homem é um ser sagrado, retratado 

através do casal de saltimbancos, Jof e Mia: 

  

Jof e Mia são, para mim, uma imagem importante, pois, mesmo 

excluindo a teologia, sua natureza divina persiste. O filme também 

mostra uma atitude amistosa quanto à imagem da família: é a criança 

que vai conseguir o milagre. Graças a ela, a oitava bola que o 

malabarista atira para cima vai ficar parada, no ar, uma fração de 

segundo. Em ―O Sétimo Selo‖ nada é mesquinho. (1996: 233-234) 

 

Na visão do cineasta, cabe à criança conseguir o milagre da vida. ―Nada é mesquinho 

neste filme‖ porque todos os medos e desejos estão presentes numa constrangedora exposição, 

é como se os sentimentos de Bergman estivessem à flor da pele, em carne viva, ele se desnuda 

cruelmente diante das câmeras.  

Neste retorno ao lar, Block e Jons passam pelos saltimbancos (Jof, Mia, o bebê e 

Skat). Mais tarde todos os personagens, pecadores e não pecadores, inocentes e culpados se 

encontrarão. Quem será poupado? 

Mas a visão, apenas o ingênuo Jof tem. Assim acontece a aparição divina da Virgem 

Maria com seu bebê. Ela usa uma coroa dourada e um manto azul com flores. Está descalça, 

tem mãos pequenas e ensina um bebê a caminhar. Com lágrimas nos olhos de um pobre 

saltimbanco com a imagem da santa, vemos a expressão da vida. Então, houve um silêncio 

que se espalhou por toda parte, pelo céu e pela terra.  
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Bergman, sobre as visões divinas de seu personagem Jof, analisa os filmes ―O Sétimo 

Selo‖ e ―Fanny e Alexander‖, comparando os personagens centrais:  

 

Jof é um personagem que antecede a do rapazinho de ―Fanny e 

Alexander‖. Alexander se zanga porque, apesar de ter medo deles, é 

obrigado a conviver constantemente com fantasmas e demônios. Por 

outro lado, não pode deixar de contar suas histórias inventadas, 

fazendo isso para se dar ares de importante. Jof é ambas as coisas: um 

fanfarrão e um visionário. Jof e Alexander são, por sua vez, parentes 

do menino Bergman. É que eu, quando criança, vi, é certo, muitas 

coisas, mas em geral eu mentia. E quando as visões não bastavam, 

inventava-as. (1996: 236) 

 

Na longa jornada, Block e Jons seguem viagem. O sino da igreja toca. Eles param. 

Jons encontra um pintor na igreja e inicia uma conversa, será o ―falar alegórico‖ sobre a 

―temida‖. 

- Jons: O que isto representa?  

- Pintor: A Dança da Morte. 

- Jons: E esta é a Morte?  

- Pintor: Sim, ela dança com todos.  

- Jons: Por que você pinta isso?  

- Pintor: Para todos lembrarem que morrerão. 

- Jons: Não vão olhar a pintura.  

- Pintor: Claro que vão. Um crânio é mais interessante do que uma mulher nua.  

- Pintor: É incrível, mas as pessoas acham que a peste é um castigo de Deus. E aquelas que se 

consideram escravas do pecado se flagelam pela glória de Deus.  

Para o assustado Jons, a pintura sugere o próprio medo das pessoas em relação à 

danação. Morin (1997: 194) afirma ironicamente, referindo-se ao cristianismo, que Deus 

nasce e vive da noção de morte: ―A religião é determinada unicamente pela morte. Cristo 

irradia em torno da morte, só existe para e pela morte, traz consigo a morte e vive da morte‖.  

O historiador Philippe Ariès (1989) expõe a morte e o modo como foi vivenciada pelo 

homem em cada época, a partir da sua obra ―História da Morte no Ocidente‖. Para o autor, 

houve um longo período na história, no qual as mudanças no modo como a morte era 

percebida ocorriam muito lentamente e eram quase imperceptíveis. A vivência da morte se 

dava em família, era a denominada ―morte domada‖. Acreditava-se no destino coletivo e 

aceitava-se a ordem natural das coisas, pois a socialização não separava o homem da natureza. 
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A morte era uma cerimônia pública, um ritual compartilhado por todos da casa. A morte era 

tida como um evento natural e esperado, própria do ser humano. Era o mundo dos vivos e dos 

mortos ligados por uma relação quase simbiótica e aos mosteiros cabia o papel de interceder 

junto ao ―além‖ em favor da sociedade. Assim a morte era aceita, num clima de tranquilidade 

e resignação.  

Ariés assinala que o medo da Morte só irá surgir a partir do século XIX. É no século 

XV, segundo este mesmo autor, que a morte passa a estar profundamente ligada a ―morte 

física, carniça e podridão, a morte macabra‖. 

No século XIV é visível a preocupação em esculpir com realismo as feições do morto 

enquanto vivo, para ser identificado como tal e perpetuada a sua memória, originando a 

procura da verosimilhança no retrato. Em meados deste século, esta tendência e a reflexão 

sobre a morte, aliada ao progresso nos estudos anatômicos, conduz à representação do corpo 

mirrado do morto, envolto num lençol ou nu, como cadáver em decomposição, revelando a 

consciência da precaridade do corpo e da perenidade do espírito, além do gosto pelo mórbido. 

Quando pensamos nos séculos XIV e XV, vemos que nenhuma outra época, como a 

do declínio da Idade Média, se atribuiu tanto valor ao pensamento da morte. Segundo 

Huizinga (1985), a queixa sem fim da fragilidade da glória terrena era cantada em várias 

melodias. Para ele, três motivos podem distinguir-se. O primeiro reside na eterna pergunta: 

onde estão agora aqueles que, em dado momento, encheram o mundo com suas vidas? O 

segundo motivo esconde a angustiante constatação da beleza humana reduzida a decrepitude. 

O terceiro é a dança da morte: Hades (o soberano do mundo inferior) arrastando os homens de 

todas as condições e idades. Aqueles que desprezavam a existência humana evocavam aos 

quatro cantos os horrores da decomposição (apenas pó e vermes), mas foi somente no final do 

século XIV que a arte representou o cenário mortífero, resumido como macabro. Este 

significado é sem dúvida o resultado de um longo processo, a concepção da morte que surgiu 

durante os últimos séculos da Idade Média.  

Contextualizando os séculos XIV e XV, observa-se que a crise que assolou a Europa 

nessa época vem acompanhada do espírito da modernidade que começou a rondar a cabeça do 

homem europeu gerando fortes modificações políticas, econômicas, sociais e religiosas no 

sistema vigente. O regime feudal passou a sofrer fortes pressões internas e externas, que o 

modificaram, e muitas de suas estruturas entraram em colapso. 

Inúmeros fatores são apontados para explicar essa crise feudal, considerada maior do 

que todas as anteriores que o Feudalismo havia enfrentado, o que acabou por levar o sistema a 
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um lento declínio. Alteraram-se as concepções de tempo e de espaço. Um novo engenho 

simboliza muito bem esta passagem: o relógio. Dividir o espaço que separa um dia do outro 

em vinte e quatro partes iguais é um exercício matemático que exige uma nova forma de 

percepção da natureza.  

No transcorrer do século XV, dois tempos convivem paralelamente: o tempo da igreja, 

regido pelo sino, pela oração, dom inseparável do homem, e o tempo laico, organizado 

matematicamente pelo relógio, pelos marcadores humanos. 

O tempo passava, a sociedade dividia-se cada vez mais e as contradições se expandiam 

tornando o sistema feudal incompatível com a realidade social. 

No plano social rebeliões camponesas surgem em função da exploração do trabalho 

pelos senhores feudais, principalmente após a ocorrência da Peste Negra, que chegou a matar 

quase um terço da população europeia, desorganizando a produção e provocando fome. Isso 

acaba por gerar grandes revoltas nas quais os camponeses queimaram castelos e assassinaram 

senhores. A repressão a esses movimentos foi enorme, uma vez que a nobreza e o clero 

passam a temer por sua sobrevivência. 

A população gemia sob o peso das obrigações crescentes, iniciando as revoltas 

isoladas. Nas cidades cresciam as diferenças entre os ricos e pobres, acentuando-se a oposição 

entre os empreendedores proprietários e os trabalhadores não proprietários, cujo número 

crescia proporcionalmente à miséria que se abatia sobre os trabalhadores do campo.  

Com isso, Braik (2010) relata que a Peste Negra encontrou um campo propício para 

sua difusão na pobre, faminta e enferma sociedade medieval. As narrativas da peste são 

dramáticas, como nesta de um cidadão de Siena: (...) Pai abandonava filho, esposa 

abandonava marido, irmão abandonava o outro; porque a enfermidade parecia atacar através 

da respiração e da visão. E assim eles morriam. Ninguém podia ser encontrado para enterrar 

os mortos por dinheiro ou por amizade. Os membros de uma família traziam seu morto para o 

fosso da melhor maneira que podiam, sem sacerdotes, sem ofícios divinos. Nem o sino ―dos 

mortos‖ tocava.  

Esta complexa conjuntura leva também ao surgimento de críticas fortes à Igreja 

Católica, aos padres, aos abusos econômicos dos tributos cobrados por ela. Críticas estas que 

já tinham sido feitas em períodos anteriores, mas que nos séculos XIV e XV encontram 

terreno fértil para se expressar. 
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Embora as Cruzadas tivessem terminado no final do século XIII, os exércitos não 

foram desmobilizados. Assim, as disputas e guerras no Ocidente prosseguiram até meados do 

século XIV.
17

 

O século XIV, cenário de ―O Sétimo Selo‖, assinala o apogeu da crise do sistema 

feudal, representada pelo trinômio ―guerra, peste e fome‖, que juntamente com a morte, 

compõem simbolicamente os ―quatro cavaleiros do apocalipse‖ no final da Idade Média.  

O homem que lutava pelas Cruzadas, a chamada guerra santa, via seu país devastado 

pela peste e começava a questionar sua fé. Bergman desenvolve essa ideia apresentando 

diversos elementos do sistema simbólico medieval a partir da sua própria perspectiva 

existencialista: questões delicadas, como a manipulação da fé pela Igreja, a exploração da 

ideia da peste como castigo divino e a expiação dos pecados pela dor que, inclusive, motivou 

um movimento popular em 1348, conhecido como flagelantes – representado em uma das 

cenas célebres do filme. 

O tema do encontro com a morte também é fiel ao espírito da época sendo visto nas 

obras de pintores como Hieronymus Bosch
18

 e Pieter Bruegel
19

. 

Numa visão crítica, Elias ressalta a visão romântica da morte entendida por Ariés na 

interpretação dos dados históricos, especialmente quando fala ter havido um tempo em que a 

relação do ser humano com a morte era calma e revestida de serenidade. Pontua a presença do 

tormento e da angústia como algo que sempre permeou a relação do ser humano com a morte, 

pois está implicada na consciência da morte: 

 

O certo é que a morte era tema mais aberto e frequente nas conversas 

na Idade Média do que hoje. A literatura popular dá testemunho disso. 

Mortos, ou a Morte em pessoa, aparecem em muitos poemas. Em um 

deles, três vivos passam por um túmulo aberto e os mortos lhes dizem: 

―O que vocês são, nós fomos. O que somos, vocês serão.‖ Em outro, a 

Vida e a Morte discutem. A Vida se queixa de que a morte está 

maltratando seus filhos; a Morte ostenta seu sucesso. Em comparação 

com o presente, a morte naquela época era, para jovens e velhos, 

menos oculta, mais presente, mais familiar. Isso não quer dizer que 

                                                           
17

 Contextualizando os séculos XIV e XIV por Patrícia Braik – mestre em História pela Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul.  
18

 Hieronymus Bosch (1450 – 1516): pintor e gravador neerlandês dos séculos XV e XVI. Muitos dos seus 

trabalhos retratam cenas de pecado e tentação, recorrendo à utilização de figuras simbólicas complexas, 

originais, imaginativas e caricaturais, muitas das quais eram obscuras mesmo no seu tempo.  
19

 Pieter Bruegel (Breda, 1525/1530 – Bruxelas, 1569): pintor de multidões e de cenas populares, com uma 

vitalidade tal que transborda do quadro. Além da sua predileção por paisagens, pintou quadros que realçavam o 

absurdo na vulgaridade, expondo as fraquezas e loucuras humanas, que lhe trouxeram muita fama. A mais óbvia 

influência sobre sua arte é de Hieronymus Bosch, em particular no início dos estudos de imagens demoníacas, 

como o ―Triunfo da Morte‖ e ―Dulle Griet‖. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1450
http://pt.wikipedia.org/wiki/1516
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pintura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gravura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Baixos
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XV
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVI
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pecado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tenta%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Simbologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caricatura
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fosse mais pacífica. Além disso, o nível social do medo da morte não 

foi constante nos muitos séculos da Idade Média, tendo se 

intensificado notavelmente durante o século XIV. As cidades 

cresceram. A peste se tornou mais renitente e varria a Europa em 

grandes ondas. Pregadores e frades mendicantes reforçavam tal medo. 

Em quadros e escritos surgiu o motivo das danças da morte, as danças 

macabras. Morte pacífica no passado? Que perspectiva histórica mais 

unilateral! (2001: 21) 

 

Com a angústia da morte na alma, Block se refugia na igreja diante de Cristo na cruz, 

o sino toca. Block avista um ―suposto‖ padre no confessionário e caminha em sua direção. 

- Block: Quero confessar com sinceridade, mas meu coração está vazio. O vazio é um espelho 

que reflete no meu rosto. Vejo minha própria imagem e sinto repugnância e medo. Pela 

indiferença ao próximo, fui rejeitado por ele. Vivo num mundo assombrado, fechado em 

minhas fantasias.  

- Padre: Agora quer morrer? 

- Block: Sim, eu quero. 

- Padre: E pelo que espera?  

- Block: Pelo conhecimento.  

- Padre: Quer garantias?  

- Block: Chame como quiser. É tão inconcebível tentar compreender Deus? Por que Ele se 

esconde em promessas e milagres que não vemos? Como podemos ter fé se não temos fé em 

nós mesmos? O que acontecerá com aqueles que não querem ter fé ou não tem? Por que não 

posso tirá-lo de dentro de mim? Por que Ele vive em mim de uma forma humilhante apesar de 

amaldiçoá-lo e tentar tirá-lo do meu coração? Por que, apesar de Ele ser uma falsa realidade 

eu não consigo ficar livre? Você me ouviu?  

- Padre: Sim, ouvi. 

- Block: Quero conhecimento, não fé ou presunção. Quero que Deus estenda as mãos para 

mim, que mostre Seu rosto, que fale comigo.  

- Padre: Mas Ele fica em silêncio.  

- Block: Eu O chamo no escuro mas parece que ninguém me ouve.  

- Padre: Talvez não haja ninguém.  

- Block: A vida é um horror. Ninguém consegue conviver com a morte e na ignorância de 

tudo.  

- Padre: As pessoas quase nunca pensam na morte. Mas um dia na vida terão de olhar para a 

escuridão. Sim, um dia.  
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- Block: Eu entendo. Temos de imaginar como é o medo e chamar esta imagem de Deus.  

- Padre: Está nervoso.  

- Block: A morte me visitou esta manhã. Jogamos xadrez. Ganhei um tempo para resolver 

uma questão urgente.  

- Padre: Que questão?  

- Block: Minha vida tem sido de eternas buscas, caçadas, atos, conversas sem sentido ou 

ligações. Uma vida sem sentido. Não falo isto com amargura ou reprovação como fazem as 

pessoas que vivem assim. Quero usar o pouco tempo que tenho para fazer algo bom.  

- Padre: Por isso jogou xadrez com a Morte?  

- Block: Ela tem táticas inteligentes mas até hoje não perdi para ninguém.  

- Padre: Como vencerá a Morte no seu jogo?  

- Block: Tenho uma jogada com o bispo e o cavalo que ele não conhece. Quebrarei sua 

defesa. (Finalmente, ―O Padre‖ revela sua verdadeira identidade: ―A Morte‖) 

- A Morte: Lembrarei disto. (Block se assusta ao perceber que foi enganado) 

- Block: Você é um traidor [referindo-se à Morte] e me enganou. Mas nos encontraremos de 

novo, e eu acharei uma saída.  

- A Morte: Nos encontraremos e continuaremos nosso jogo.  

(A Morte se retira, Block fica sozinho e pensa) 
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O Silêncio de Deus 

 

 

 

Somos velhos porque o tempo é implacável, nos transforma e não no sentido de 

sermos vítimas de um passar dos anos maldito! Envelhecer é da vida, é parte e não fim. Como 

diz Concone em ‗Medo de envelhecer ou de parecer?‘, ―A morte aterroriza-nos e a passagem 

dos anos aproxima-nos dela. Parafraseando Marx, estamos habituados a pensar (ou teorizar) 

sobre a ‗morte em si‘, dificilmente sobre a morte ‗para si‘. Negar o idoso de carne e osso seria 

negar a finitude‖ (2007: 21). 

O diálogo entre Block e o ―suposto‖ Padre – Morte, mostra que não há como escapar 

do fim, não há saída, entretanto o conhecimento que o cavaleiro tanto implora pode, 

justamente, estar neste silêncio provocativo de Deus. Provocativo porque obriga o homem a 

olhar para dentro de si e buscar respostas que não estão fora, mas podem estar num processo 

de vida que inclua constantes nascimentos e mortes.  

Caminhamos na direção da morte, os centímetros da régua dos anos diminuem a cada 

dia e nisto também reside um sopro, um desejo alucinante de vida. Mas Block não 

compreende, talvez porque se sinta um eterno pecador e queira justificativas, respostas 

prontas ou conhecimento do que não lhe é permitido saber, como ele mesmo diz, para um 

enigma que está na alma. E se nesta alma reside Deus, quem pode saber? O Deus de Block 

não está acessível.  
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Grün e Müller (2010: 18), citando Jung, afirmam que a alma é uma instância curadora 

que opera em nós silenciosamente, é ―força movente, força vital‖. Ela assume a direção de 

nossa vida quando falha o nosso eu consciente. Ela constitui uma referência para nosso 

mundo religioso. 

Ainda, segundo os autores, Jung em sua compreensão da alma, recorre sempre a 

representações mitológicas e religiosas. No capítulo ―Introdução à problemática da psicologia 

religiosa da alquimia‖, Jung diz: 

 

Assim como o olho corresponde ao sol, a alma corresponde a Deus. E, 

pelo fato de nossa consciência não ser capaz de aprender a alma, é 

ridículo falar acerca da mesma em tom condescendente ou 

depreciativo. O próprio cristão que tem fé não conhece os caminhos 

secretos de Deus e deve permitir que este decida se quer agir sobre ele 

a partir de fora, ou, interiormente, através da alma. (2010: 20) 

 

Antonius Block exclama: ―A vida é só horror e humilhação. Ninguém pode viver em 

face da morte sabendo que tudo é sem sentido‖.  

Há muitas maneiras de lidar com o fato de que todas as vidas, incluindo a nossa e 

daqueles que amamos, têm um fim. O fim da vida humana que chamamos de morte pode ser 

interpretado pela ideia de uma outra vida no reino de Hades, Deus do mundo inferior e dos 

mortos, pela mitologia grega ou segundo a mitologia nórdica, no Valhalla, local onde os 

guerreiros vikings eram recebidos após terem morrido, com honra, em batalha. Nós, seres 

humanos, enfrentamos nossa própria finitude, tocados pelos conceitos de Inferno ou Paraíso 

que vieram dos antigos, conceitos estes que viajaram através dos tempos e formam, 

atualmente nossa ideia de fim.  

Uma outra possibilidade seria assumir a crença inabalável em nossa própria 

imortalidade, ―os outros podem morrer, eu não‖. A questão é: somos impotentes diante da 

mortalidade e morremos em qualquer fase da nossa breve ou longa vida.  

Pessini (2009) lembra que a morte sempre nos visita, mansamente, espreita pela vida, 

desde cedo, talvez desde sempre. Ela se apresenta através das perdas de nossos entes queridos, 

e porque não dizer de todas as transformações sofridas, mortes subjetivas de partes de todos 

nós, que obriga a refletir sobre nossa finitude.  

O olhar do cavaleiro, como um alter-ego de Bergman, expressa seu terrível horror a 

morte, mas principalmente a inquietante certeza de que se morresse, não existiria mais, sua 

total impotência diante da falta de controle sobre esse morrer, tão pouco palpável, 
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desconhecido, silencioso. Essa consciência da morte, do nada, o aterroriza. Assim Bergman 

afirma: 

 

Que eu, de repente, tenha tido a coragem de dar à Morte a figura de 

um palhaço branco, personagem essa que conversava, jogava xadrez e 

não arrastava consigo quaisquer segredos, foi o primeiro passo em 

minha luta contra o horror que sentia da morte. (1996: 238) 

 

Block pensa: ―Esta é minha mão. Posso mexê-la. O sangue pulsa nela. O sol está alto 

no céu e eu, Antonius Block jogo xadrez com a Morte‖. Na cena seguinte seu fiel escudeiro 

Jons aparece, novamente, conversando com o Pintor. 

- Jons: Eu e meu senhor acabamos de voltar. Você me entende, pintor? 

- Pintor: A Cruzada?  

- Jons: Exatamente. Passamos 10 anos na Terra Sagrada sendo mordidos por cobras, 

mosquitos e animais selvagens, assassinados por pagãos, envenenados pelo vinho, infestados 

por piolhos que nos devoravam, e a febre que matava. Tudo pela glória de Deus. A Cruzada 

foi uma tolice que só um idealista inventaria. (Eles riem às gargalhadas). E a peste foi 

horrível. Sou o escudeiro Jons. Desprezo a morte, zombo de Deus, rio de mim mesmo e sorrio 

para as mulheres. Meu mundo é meu, e só acredito em mim mesmo. Ridículo para todos, até 

para mim mesmo, sem sentido para o Céu e indiferente para o inferno.  

Jons se rebela pelo tempo perdido nas Cruzadas, para ele uma luta inglória por um 

Deus que não se revela, só oferece a morte, a desgraça e o sofrimento. Por isso ele diz que 

zomba de Deus e se delicia nos prazeres da carne, é a compensação por tanta humilhação e, o 

principal, por um tempo e uma vida que não retornam.  

Toda a indignação de Jons pode ser resumida trazendo as palavras de Monteiro (2006) 

quando diz que ―somos fadados a escolher sempre‖ e diante disto reside o derradeiro 

confronto com nossa finitude e a morte. E acrescenta: 

 

Somos seres de passagem. A consciência da finitude e da morte são 

realidades estruturais presentes no processo de individuação ou da 

constituição de si mesmo. A alma, paradoxalmente, parece ter entre 

suas metas a morte e a continuidade da vida. Portanto, para a alma, a 

morte está presente como fiel escudeira. (43-44) 

 

Na sacralidade de uma procissão surge Cristo na Cruz, acompanhado por leprosos, 

sacrifícios múltiplos, violência, fanatismo, e tudo em nome de Deus – o martírio dos 



51 

 

 

flagelantes. O início é marcado pela apresentação dos artistas (Jof, Mia e Skat), numa 

inocente maneira de divertir o público do vilarejo. Eles dançam, cantam, brincam e tocam 

instrumentos. Mas o contraste é revelado: a alegria dos artistas seguidas de dor, culpa, 

desespero e fé dos torturadores: ―Eles acreditam que a peste é um castigo de Deus por eles 

serem pecadores‖. Os olhos de Jof e Mia se enchem de espanto, assim como a de todas as 

pessoas que veem a procissão. A música comove, fere e ressalta a dor. 

Os flagelantes passam por uma porteira carregando imagens e cruzes, sinalizando a 

culpa e a penitência. Pobres seres, vestidos como monges, com roupas esfarrapadas, rezam, 

gemem, gritam e sofrem ao som dos chicotes. Um padre fala ao povo: ―Deus mandou Seu 

enviado. Silêncio! Todos padecemos com a Morte Negra. Você aí, parado como um animal 

bovino e você, sentado com este ar de auto-complacência. Sabem que pode ser o fim de todos. 

A morte está atrás de vocês. Posso ver sua sombra refletindo no sol. Sua ceifeira brilha 

quando a levanta sobre suas cabeças. Quem será o primeiro a morrer? Você aí, olhando feito 

um tolo, sua boca emitirá seu último gemido antes do anoitecer. E você, mulher! Que leva 

uma vida de abundância e luxúria. Irá murchar e desaparecer antes do amanhecer. E você aí! 

Com seu nariz inchado e sorriso de idiota. Tem mais um ano para desgraçar a terra com seu 

desprezo. Todos vocês, idiotas e tolos sabem que morrerão! Hoje, amanhã, depois de amanhã! 

Estão condenados! Vocês ouviram? Condenados! Senhor, tenha piedade de nós em nossa 

humilhação! Não nos castigue, tenha piedade de nós em nome de Jesus!‖.  

A procissão segue, promovendo atrocidades e promessas de danação eterna, a 

verdadeira exploração da fé e como diria Bilharinho (1999:23), ―dos mais tristes atestados da 

debilidade, desorientação e desvios humanos‖.  

Entretanto, como diria o mesmo autor, convivendo com estes terríveis aspectos da vida 

social, coexistem a alegria e a felicidade, encarnadas no casal de saltimbancos, atores 

ambulates que percorrem estradas e localidades distribuindo esses dons e predicados do seu 

humano.  

Com isso Bergman quis mostrar que ainda existe espaço para a celebração da vida 

representada por Mia, Jof e o bebê e os sofridos e inconformados viajantes, Block com seu 

tabuleiro e Jons com sua justiça.  

Bilharinho (1999: 24) complementa este quadro de opostos: ―De um lado, a maldade, 

a tristeza, a peste, a ignorância, o fanatismo, as cores negras, o instável modo de vida. De 

outro, a luminosidade, a alegria, a felicidade, o encantamento, o mundo mágico dos puros, dos 

poetas e dos artistas. A força da vida e sua continuidade‖.  
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E na celebração da vida, a refeição é iniciada: uma cena que lembra Cristo e seus 

apóstolos. No lugar do pão, os morangos; no lugar do vinho, o leite. Na celebração de Cristo, 

um traidor; entre os nossos personagens a Morte. Como bem disse Bergman, nada é 

mesquinho em ―O Sétimo Selo‖. Emocionado, Block chora a dor da despedida e guarda a 

mais calorosa lembrança deste encontro com Jof e Mia 

- Block: A fé é uma aflição dolorosa. É como amar alguém que está no escuro e não sai 

quando chama. Não me esquecerei deste momento: o silêncio, a tijela de morangos e o leite. 

Seus rostos na luz do entardecer. O bebê dormindo na carroça e Jof com sua canção. Tentarei 

lembrar do que dissemos e levar esta lembrança entre minhas mãos com cuidado, como se 

fosse uma tijela cheia de leite. Isto será um símbolo para mim e uma grande ajuda.  

Como menciona Figurelli (2005: 132), ―este hino às pequenas alegrias do cotidiano 

precede a realização de mais um lance de xadrez entre o cavaleiro e o Anjo da Morte, após a 

horrorífica travessia da floresta‖. 
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A finitude como consciência da morte 

 

 

 

Juntos, o grupo segue viagem, pensativos e amedrontados, cada qual rumo ao seu 

próprio confronto. Param para um breve descanso, olham o horizonte. Block levanta, se afasta 

e vê...a seu lado, a Morte que espreita. Ela diz a Block: ―Estive esperando‖. 

Em silêncio, ela os acompanha, mas desta vez decide assombrar o covarde fujão e 

pecador, Skat, que se esconde descansando no tronco de uma árvore. De repente... 

Skat: - Está cortando minha árvore? Por que está cortando minha árvore. Poderia pelo menos 

ter a educação de dizer quem é? 

- A Morte: Estou cortando a árvore pois seu tempo acabou.  

- Skat: Não tenho tempo para isto. 

- A Morte: Não tem tempo? 

- Skat: Tenho uma apresentação. 

- A Morte: Foi cancelada, o ator morreu.  

- Skat: Não tem um perdão especial para atores?  

- A Morte: Não neste caso.  

- Skat: Nenhuma alternativa? Nenhuma exceção?  

E a Morte, implacável, continua cerrando a árvore até que...um rato aparece sobre o 

toco do tronco recém-cortado. Sabemos com isso que o pecador Skat está morto. Ele teve sua 
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punição, não houve adiamento da pena, nem concessão especial para atores. Os infiéis 

merecem a morte. Ele foi o primeiro a ―saber-se finito‖. 

O grupo continua sua viagem pela floresta. Todos têm medo. Jof avisa ―As árvores 

estão silenciosas, porque não há vento, não há um som sequer, se pudéssemos ouvir uma 

raposa, ou uma coruja, ou uma voz humana...além das nossas‖. A natureza tem medo. Todos 

estão assustados e se entreolham. Passa uma jaula com uma jovem e suposta bruxa indo para a 

execução.  

Ao chegar no local, Block vai ao encontro da jovem: 

- Block: Dizem que esteve com o diabo. 

- Bruxa: Por que pergunta?  

- Block: Tenho um motivo especial. Quero encontrá-lo. Quero perguntar a ele sobre Deus. Ele 

deve conhecê-lo mais do que qualquer um. 

- Bruxa: Pode vê-lo quando quiser. Faça o que eu mandar. Olhe nos meus olhos. O que está 

vendo? O que vê?  

- Block: Vejo muito medo nos seus olhos, nada mais. Nada mais. 

Bergman na ―pele‖ de Antonius Block discute a existência humana, questões ligadas 

ao tão procurado sentido da vida, da imortalidade da alma e a existência de Deus. O 

angustiado cavaleiro se aproxima da jovem, supostamente, possuída pelo demônio e insiste: 

―Quero perguntar ao Diabo sobre Deus. Pelo menos ele, já que ninguém mais sabe, poderá 

dizer-me alguma coisa‖. 

Frankl, em seu livro ―Em busca de sentido‖, fala de uma conquista interior, talvez a 

chave do enigma existencial que nosso personagem Block tanto procura: 

  

A liberdade espiritual do ser humano, a qual não se lhe pode tirar, 

permite-lhe, até o último suspiro, configurar a sua vida de modo que 

tenha sentido (...) Se é que a vida tem sentido, também o sofrimento 

necessariamente o terá. (2008: contracapa) 

 

Para o inconformado Block o sentido da vida está muito além dele. Como a própria 

Morte já disse, respostas fáceis não virão, o sentido da existência se faz e se contrói numa 

vida que também é sofrimento. Jons lamenta o destino da jovem: 

- Jons: Quem cuida dela? Um anjo, o diabo, Deus, ou é apenas o vazio? O vazio. 

- Block: Não pode ser.  
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- Jons: Veja os olhos dela. Ela está descobrindo algo. O vazio sob a lua. Estamos impotentes 

pois vemos o que ela vê e tememos o mesmo. Pobre criança. Não posso suportar! Talvez seja 

o Juizo Final. 

Gemidos são ouvidos: - Tem um pouco de água? Preciso de água.  

Na verdade, é Raval, o padre traidor que diz que está com a peste.  

- Raval: Estou com medo de morrer! Não quero morrer! Não tem piedade de mim? Ajudem-

me. Pelo menos, falem comigo! Eu vou morrer. Eu...o que acontecerá comigo? Pelo menos, 

confortem-me. Não veem que estou morrendo? Não vão me ajudar? Quero água. Ajudem-me!  

Raval grita desesperadamente e morre.  

Bergman conta que esta cena lhe inspirava um misto de fascínio e medo. Atrás de uma 

árvore, ao morrer, Raval enterra sua cabeça, ao mesmo tempo que uiva de pavor. O mestre 

conta, enigmático:  

 

Logo que Raval morre, por qualquer motivo deixei que a câmera 

continuasse a filmar e, subitamente, sobre a clareira misteriosa da 

floresta, comparável a um palco, cai um pálido raio de luz. O dia 

inteiro estava nublado, mas justamente quando Raval morre surge uma 

luz como se nós a tivéssemos preparado! (1996: 238) 

 

Raval é o segundo que prova da experiência de ―morrer‖. 

Após o fim de Raval, Block levanta a cabeça e vê A Morte, que lhe diz: ―Não vamos 

terminar nosso jogo?‖ Ela ameaça-o constantemente. 

Subitamente, Jof vê a imagem da Morte e acorda Mia. Vemos que o saltimbanco Jof é 

abençoado, novamente, com o dom da visão que o alerta a seguir viagem sozinho com sua 

família e não acompanhar o ―grupo pecador‖. A Morte os persegue pela floresta. 

Block e a Morte: 

- A Morte: Vejo algo interessante. 

- Block: O quê?  

- A Morte: O xeque-mate será na próxima jogada.  

- Block: É verdade.  

- A Morte: A demora o deixou feliz? 

- Block: Sim.  

- A Morte: Fico feliz. Agora o deixarei. Mas no nosso próximo encontro você e seus amigos 

terão o seu fim.  

- Block: E me contará os segredos.  
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- A Morte: Não escondo segredo algum. 

- Block: Não sabe de nada?  

- A Morte com seu olhar penetrante: Não sei de nada.  

O que Block talvez, ainda não saiba, é que conhecer os segredos é um dos enigmas da 

Vida, as respostas não estão na Morte. O cavaleiro aceita seu fim, resignado, mas não desiste 

do conhecimento, das revelações da existência. 

Conhecimento implica risco de viver e descobrir os segredos que, muitas vezes, estão 

mais próximos dos nosso olhos do que podemos supor. Mas a cegueira do homem, seja do 

século XIV ou do mundo contemporâneo é total.  

O místico cristão e filósofo Angelus Silésius (Polônia, 1624 – 1667) já havia notado 

que temos dois olhos, cada um deles vendo mundos diferentes. Ele afirma: ―Temos dois 

olhos. Com um, vemos as coisas do tempo, efêmeras, que desaparecem. Com o outro, vemos 

as coisas da alma, eternas, que permanecem‖. É exatamente por isso que precisamos dos dois 

olhos. Pela janela de um, vemos as coisas que passam, que nos fazem vaidosos, narcisistas, 

com um desejo voraz de vida. Pela fresta do outro, vemos o inacessível, uma certa substância 

que fere e nos torna cegos, até para as coisas da alma. Um não vive sem outro, por isso é vida. 

Quando um se tornar independente do outro, nos separamos da matéria, da carcaça e quem 

sabe, encontraremos aquilo que chamamos alma. 

Por que não podemos ver a morte como a natureza vê a si mesma? A frase de Silésius 

nos faz pensar: ―A rosa não tem porquê. Floresce porque floresce. Não cuida de si mesma. 

Nem pergunta se alguém a vê (...)‖. 

Buscando refúgio da ―maldita‖, o grupo chega, finalmente, à casa de Block, ao destino 

inevitável. Karim, a mulher dele, os recebe: - Soube pelos cavaleiros que estava voltando. 

Esperei aqui, todos os outros fugiram da peste. (Ela sorri). - Não me reconhece mais? (Ele 

sorri). - Você também mudou. (Karim se aproxima). - Agora vejo que é você. Em algum lugar 

nos seus olhos, em algum lugar no seu rosto, escondido e assustado está o rapaz que deixei há 

tantos anos. Mande os seus amigos sentarem. Preparei o café.  

(Todos estão à mesa. Esta será a última refeição, a última Celebração da Vida) 

- Karim: Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. 

Então vi sete anjos diante de Deus e a eles foram dadas sete trombetas. 

(Alguém bate à porta, Jons levanta para ver) 

- Karim continua: O primeiro anjo a tocou e uma chuva de pedras, fogo e sangue foi lançada 

sobre a terra e um terço da terra queimou e uma terça parte das árvores foi queimada e toda 
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pastagem foi queimada. O segundo anjo tocou e parecia que uma grande montanha em 

chamas tivesse sido lançada ao mar. E uma terça parte do mar virou sangue. 

 O terceiro anjo tocou e do céu, caiu uma grande estrela queimando como se fosse uma 

labareda e esta estrela foi chamada de ―Absinto‖. 

(Todos olham a porta, a Morte chegou) 

- Block: Bom dia.  

- Karim: Sou Karim, esposa do cavalheiro. Seja bem-vindo à minha casa.  

- Plog: Minha profissão é de ferreiro. E posso dizer que sou muito bom. Minha esposa Lisa. 

Cumprimente o senhor. (Ela faz uma reverência)  

- Block com as mãos sobre a cabeça: Suplico Sua prece, Senhor. Tenha misericórdia de nós, 

Deus. Pois somos pequenos e assustados em nossa ignorância.  

- Jons para Block: Em sua alegada escuridão, onde devemos todos estar, não há ninguém para 

ouvir suas lamentações e sofrimentos. Limpe suas lágrimas e enxergue sua indiferença.  

- Block: Deus, que está em algum lugar, deve estar, tenha piedade de nós.  

- Jons: É tarde demais para ser absolvido de seus pecados eternos. Mas, neste último 

momento, pelo menos sinta o triunfo de enxergar e se mover.  

- A jovem governanta se ajoelha diante da morte, sorri e diz: ―Chegou a hora‖. 

Bem longe, estão Mia, Jof e o bebê ouvindo os passarinhos cantarem. Estão diante do 

mar. 

- Jof: Eu os vejo, Mia, eu os vejo. Lá no céu tempestuoso. Todos eles! O cavaleiro Block, 

Jons, Raval, Skat, o ferreiro Plog e Lisa, sua esposa. E a severa Morte os convoca para dançar. 

Quer que todos deem as mãos para formarem uma longa fila. A Morte vai na frente com a 

foice e a ampulheta mas Skat vai atrás com sua lira. Eles vão dançando, se distanciando do sol 

em uma dança solene. Dançam rumo à escuridão, por sobre a borda de um precipício distante 

e a chuva cai nos seus rostos lavando as lágrimas salgadas da face.  

Nas palavras de Bergman, ―O Sétimo Selo‖ representa ―o medo insano da morte‖. 

Com base nesta incômoda afirmação, há que refletir; por que lutar contra a morte? Côrte, 

citando o filósofo contemporâneo francês Jean Baudrillard, alerta para uma possibilidade do 

pensar inverso: ―Cegamente, sonhamos em sobrepujar a morte por meio da imortalidade, 

quando o tempo todo a imortalidade é o mais terrível dos destinos possíveis‖ (2005: 255). 

Nascer, viver, envelhecer e morrer. Cumpre-se o ciclo, não há como evitar, se assim 

não fosse, a dor seria imensa, ver as pessoas passarem, romper através dos séculos, esta é uma 
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imortalidade que não nos cabe, é uma vestimenta eterna e sofrida, e que assim seja, brindemos 

a nossa mortalidade!  

 Em ―Todos os Homens são Mortais‖, Beauvoir (1983) descreve um personagem do 

século XIII, o conde Fosca, que atravessa o tempo e chega até nossos dias, questionando a 

ambição, o poder, a imortalidade, o prazer, o destino e a transcendência. A imortalidade do 

personagem principal ―equivale a uma danação pura e simples‖. Ele está condenado a jamais 

compreender a verdade desse mundo finito: o absoluto de toda consciência efêmera. Ele se 

sente punido pela imortalidade que recebe, apesar de muito tê-la desejado pela vaidade e 

ambição ao poder.  

Para o profundo e denso Bergman, com toda sua arte, sempre há um aceno de 

esperança, um vislumbre de salvação e isso é ―Vida‖, é o estar aqui, vivendo. Disto sabemos, 

já do ―Além‖ nada sabemos: 

 

De repente, fiquei sabendo que assim é. Conceber que do estado de 

ser nos transformamos em não ser não é fácil. Mas para alguém, como 

eu, com um medo constante da morte, aquela vivência foi um grande 

alívio. Por outro lado, e se assim é, é um pouco aborrecido, pois não 

deixaria de ser agradável continuar vivendo outras experiências depois 

de a alma ter descansado de sua separação do corpo. Mas não creio 

que seja assim. Primeiro somos e depois não somos, o que, como 

disse, é sumamente satisfatório. O que me dava tanto pavor, o 

enigmático, o Além, não existe. Tudo é deste mundo. Tudo existe 

dentro de nós, tudo se passa dentro de nós, nos infiltramos uns nos 

outros e nos libertamos uns dos outros. É tudo. (1996: 239) 

 

O fim de ―O Sétimo Selo‖ nos faz pensar numa finitude implacável, mas justa. 

Maurice Merleau Ponty
20

 traz sua reflexão sobre o tempo e a experiência vivida, sobre a 

percepção do corpo sujeito, do tempo próprio no corpo sujeito que nos faz perceber o tempo 

como fluxo, como passagem. Enquanto nos percebemos consciência/corpo percebemos o 

escoar do tempo que nos remete ao passado e futuro. O tempo é nosso campo de presença. 

Isto é finitude (supõe um movimento, uma transformação) nos fazemos até o limite que é a 

morte. A experiência perceptiva do tempo como tempo próprio é a experiência de nós 

mesmos e só o homem tem a experiência da morte.  

                                                           
20

 Maurice Merleau-Ponty (Rochefort-sur-Mer, 1908 — Paris, 1961) foi um filósofo fenomenologista francês. 

Anotações realizadas na aula da Profa. Salma Tannus Muchail - disciplina ―Temporalidade e finitude‖, no 

1ºsemestre de 2010. 
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Para Martin Heidegger
21

, ―Dasein‖ significa ―está aí‖, significa que o homem é o 

único aberto para fora de si, significa ao mesmo tempo ser temporal. O homem não é, ele está 

sendo, ele se faz na sua temporalidade, é um ser no mundo com os outros, ser para a morte, o 

nosso limite da humanidade que é também uma constituição da nossa humanidade. Porque, 

novamente, o homem é ser no tempo e está sempre se fazendo. 

Este pensar bergmaniano sobre vida e morte nos leva à obra de Morin (1996) ―O 

paradigma perdido: a natureza humana‖, citado por Brandão
22

: 

  

A ritualização da nascente sociedade, na busca de uma proteção 

imaterial, foi talvez o primeiro dos sentidos construído pelo sapiens. 

Ele vai, então, buscar no mito, no rito e na arte, saídas para a angústia 

básica que se estabelece – a consciência do fim inevitável. O homem 

constitui-se, assim, construtor e constructo da cultura, é muitíssimo 

provável que não só os utensílios, mas também a caça, a linguagem, a 

cultura, tenham aparecido no decurso da hominização, antes de ter 

nascido a espécie propriamente humana do sapiens (...) a hominização 

é um processo complexo de desenvolvimento, imerso na história 

natural e donde emerge a cultura.  

 

É necessidade imperativa do humano a busca de respostas para o nada que sucede o 

ser. Vida e morte construindo significados fundamentais para a trajetória humana, e mostradas 

por meio do cinema – arte, significado e movimento constante da vida. 

Seguindo o mesmo pensar de ―O Sétimo Selo‖, ―Morangos Silvestres‖ também faz 

parte da vida vivida de Bergman.  

- Nyreröd observa este fato com muita precisão: Quando olhei o álbum de fotos de seus pais 

vi muitos locais que lembram cenas de ―Morangos Silvestres‖.  

- Bergman olhando as cenas das filmagens diz, usando o verbo no presente: O tempo todo 

―trazem‖ coisas de um grande depósito; objetos, acessórios, coisas e pessoas. Essas pessoas 

costumam se apresentar voluntariamente e dizem que querem participar. Este é ―Morangos 

Silvestres.‖ Esta é uma cena impagável entre os dois (Victor e Bibi). Ela está brincando e 

flertando com o Victor. Olhe só o velhinho! Ele a acha atraente. Essa cena é uma pérola! Eles 

não ficam bem juntos?  

                                                           
21

 Martin Heidegger (Meßkirch, 1889 — Friburgo, 1976) foi um filósofo alemão. 

Anotações realizadas na aula da Profa. Salma Tannus Muchail - disciplina ―Temporalidade e finitude‖, no 

1ºsemestre de 2010. 
22

 Citação sugerida por Brandão, V.M.A.T durante sua arguição na Banca de Qualificação de Mestrado em 

22/06/2011. 
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Bergman, o sedutor, aparece, ainda lhe dá prazer assistir a um flerte entre um homem e 

uma mulher e a atriz Bibi Anderson faz isto com delicadeza e Victor Sjöström embevecido se 

delicia com o momento. Realidade ou ficção? Passado ou presente? Creio que nesta 

passagem, nem o criador sabe em que tempo está. 

Em ―Imagens‖, ao mergulhar nas lembranças de ―Morangos Silvestres ou, talvez, dele 

mesmo, o cineasta conta sobre um determinado ―caos negativo nas relações humanas‖: 

 

O desquite da terceira esposa ainda me fazia sofrer muito. Foi uma 

experiência estranha aquela de amar alguém com quem não era 

possível viver. Também a vida em comum com Bibi Andersson, uma 

vida branda e criativa, havia começado a ruir, já não me recordo por 

que motivo. Com meus pais mantinha uma guerra aberta. Com meu 

pai não queria ou não podia falar, com minha mãe tentei repetidas 

vezes uma reconciliação temporária, mas, como dizem em sueco 

―havia demasiados cadáveres no guarda-roupa‖, demasiados mal-

entendidos ainda frescos. Sem dúvida que nos esforçamos, pois 

queríamos, sim fazer as pazes, mas os fracassos eram contínuos. 

Suponho que um dos motivos mais fortes que se esconde atrás de 

―Morangos Silvestres‖ está justamente nisso. Eu fazia uma ideia da 

minha pessoa a partir da pessoa que meu pai era e procurava uma 

explicação para os conflitos acérrimos que tinha com minha mãe. 

Percebia que eu fora um filho não desejado, parido durante uma crise 

física e psíquica de minha mãe. Seus diários confirmaram, mais tarde, 

minhas suposições: perante o filho que teve, e que quase morreu de 

debilidade, minha mãe revelou uma terrível atitude ambivalente. 

(1996: 17-20) 
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A viagem pela velhice solitária 

 

 

 

Seguindo as lembranças de Bergman e viajando em três tempos ficcionais, presente, 

passado e sonhos, chegamos em ―Morangos Silvestres‖. O filme conta a história de um 

médico e professor aposentado, Eberhard Isak Borg (Victor Sjostrom), que aos 78 anos é 

homenageado com o título honorário da Universidade de Lund, sua cidade natal, a qual 

abandonara para viver em Estocolmo. Desde a véspera até a chegada em Lund, Borg é 

invadido por recordações do passado que confrontam o seu presente. Sonhos, devaneios e 

flashbacks conduzem-no a um mergulho no inconsciente, fazendo-o perceber que seu 

temperamento áspero e distante impossibilita o envolvimento afetivo com familiares e 

amigos, protegendo-o do sofrimento e, por outro lado, isolando-o.  

Os sonhos e as reminiscências do protagonista invadem o presente.  

A constatação da velhice e solidão trazem a perpectiva da morte, levando-o a repensar 

sua vida durante o percurso que faz até Lund. 

Estamos no escritório do Prof. Isak Borg e seus pensamentos: ―Nossa relação com as 

pessoas consiste em discutir com elas e criticá-las. Foi isso que me afastou, por vontade 

própria de toda minha vida social. Isso tornou minha velhice solitária. Sempre trabalhei 

muito, e sou grato por isso. Comecei a trabalhar para sobreviver e acabei amando a ciência. 

Tenho um filho que também é médico e mora em Lund‖. (Fotos do filho e da esposa 
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Marianne são mostradas). ―Ele foi casado durante anos, mas não teve filhos. Minha mãe vive 

e, apesar da idade, é uma pessoa ativa‖. (Uma foto da mãe é apresentada. Ele fuma seu 

charuto e toma um licor). ―Minha esposa, Karin, morreu há muitos anos‖. 

Bergman conta que o nome que dera ao personagem principal tinha um significado: IB 

= Is (gelo) e Borg (fortaleza). Ele comenta que isto foi uma mentira, uma espécie de estratégia 

usada com frequência para os jornalistas. Nas palavras dele:  

 

Foi simples e prático. Eu criara um personagem que se assemelhava a 

meu pai, mas que no fundo era eu, inteiramente. Eu com trinta e sete 

anos, privado de relações humanas, com necessidade de me impor, 

introvertido, e não apenas relativamente, mas sim bastante fracassado. 

Apesar dos sucessos, de ser bom profissional, cumpridor e 

disciplinado. (1996: 20) 

 

Enquanto dorme o Prof. Borg, sonha... 

―Na primeira noite do primeiro dia de junho tive um sonho estranho. Sonhei que 

durante minha caminhada matinal eu me perdi numa parte desconhecida da cidade com ruas 

desertas e casas em ruínas‖.  

Estamos no sonho do professor: vemos um relógio de rua sem ponteiros. Novamente 

os relógios de Bergman, mas, desta vez, sem a marcação implacável do tempo. Seria a velhice 

denunciando o fim? Ele se assusta, olha seu relógio de bolso, também sem ponteiros. 

Ouvimos batidas de um coração aflito. Um coração que ainda pulsa...então, o que acontece? O 

relógio intriga, ele caminha pela rua, mas não há ninguém, a rua está deserta, mas ele avista 

um homem de costas e segue em sua direção, o toca e percebe que ele não tem vida, o corpo 

cai, um corpo que se esvai em sangue. Ele continua sua caminhada. Uma carruagem fúnebre 

se aproxima trazendo um caixão, a roda prende no mastro de luz impedindo a passagem da 

carruagem, a roda se solta, o caixão despenca da carruagem, os cavalos correm em disparada. 

O Prof. Borg se aproxima e é surpreendido por uma mão que sai de dentro do caixão, a mão 

se movimenta e agarra a dele – como se estivesse pedindo ajuda – ele vê o rosto, é o seu, o 

homem o puxa e com esta imagem, ele acorda assustado. Seria a sua própria morte o visitando 

nos sonhos? 

Em que momento da vida, o Prof. Borg perdeu a vida e se tornou um cadáver? Um 

relógio sem ponteiros, com seu tique-taque mudo não registrou o instante em que esta tragédia 

aconteceu. Vale ressaltar que o cadáver pede ajuda, tem forças para estender a mão. Talvez 

este gesto seja um sinal de vida, de que alguma coisa ainda pode mudar. A viagem interior 
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será iniciada na viagem a Lund, um encontro com seu próprio cadáver, restos perdidos no 

tempo entre passado e presente, e um futuro de uma provável vida. 

Assim começa a verdadeira história de um homem que envelheceu, um resgate das 

lembranças mais ternas, um rememorar que acalenta o coração, um momento acolhedor de um 

passado que lhe chega em flashs, em pequenos instantes.  

Durante a viagem, caminhando próximo de sua casa de infância, ele para, sorri e pensa 

―O canteiro dos morangos silvestres. Ele se ajoelha. É impossível que eu tenha ficado 

sentimental. Talvez estivesse cansado ou nostálgico. Foi então que percebi que pensava em 

coisas que estavam ligadas à minha infância. Não sei como isto aconteceu mas a luz do dia 

clareou mais ainda as imagens das minhas lembranças que passavam perante meus olhos com 

toda a força da realidade‖. 

As árvores se movimentam, um vento intenso, a natureza o leva às lembranças. 

Estamos no passado do Prof. Borg ou Isak, sua infância retorna. Ele chama: ―Sara. Sara, sou 

eu, seu primo Isak. Estou mais velho, é claro, e tudo ficou diferente. Mas você não mudou 

nada‖. E vê seu principal concorrente, o jovem Sigfrid, chegar para flertar com Sara. A cena 

entre os dois jovens retorna: uma Sara fogosa colhendo morangos para o aniversário do tio, 

Sigfrid roubando-lhe um beijo, a culpa por trair o noivo Isak e outras inquietações próprias da 

juventude. 

O velho Isak olha tudo com delicadeza e emoção, ele está tão próximo daquela 

lembrança que quase pode tocá-la. Ele pensa: ―Um sentimento de vazio e tristeza invadiu meu 

coração. Mas uma voz de menina me trouxe de volta dos meus sonhos. Ela me pergunta algo 

insistentemente‖. É a nova Sara, dos tempos atuais, uma jovem que ele encontra, 

―acidentalmente‖, no caminho das suas lembranças espalhadas pelo tempo.   

Grün, em seu livro ―Vive-se apenas uma vez‖, explica que a arte de envelhecer está 

ligada à relação que estabelecemos com o tempo. A arte de envelhecer consiste também na 

arte de experimentar o tempo de maneira diferente, não mais como oponente, mas como 

amigo. ―Para mim, cada gota do tempo é preciosa‖, escreveu Santo Agostinho em suas 

meditações sobre o tempo (2011: 19). 

Esta viagem de Isak no tempo parece uma tentativa de reconciliação com o passado, 

estabelecendo uma trégua com um tempo voraz que corre e diminui a cada segundo. 

Pensamos que envelhecer implica um revisitar da vida, dos acontecimentos, das experiências 

e dos resultados dos nossos feitos e desfeitos. É isso, um alinhavar constante à medida que os 
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anos passam: tecido, linha e agulha, materiais que vamos recolhendo das nossas lembranças e 

contruindo uma nova história a cada dia.  

Neste trilhar rumo ao passado, o tempo torna-se aliado, uma possibilidade de criar um 

presente e futuro diferentes, mesmo que breves. Isak sabe que o tempo não lhe trará repostas, 

nem soluções às questões vazias, perdidas nos seus devaneios e sonhos. 

A juventude, através dos jovens Sara e os amigos, Anders e Victor, é um encontro de 

gerações, uma representação do seu passado, do que poderia ter sido e não foi. Durante um 

almoço, Anders toca violão e canta: ―Quando tal beleza se manifesta em cada veio da criação 

como deve ser bom ser a primavera imortal‖.  

Só em poesia a primavera poderia ser imortal, somente a ela cabe a imortalidade. 

Vemos que religião, ciência e morte formam um tripé digno de muitas discussões deste grupo. 

Três eixos que falam, cada um por sua perspectiva, de um conhecimento da vida que pode vir 

de Deus, pela religião; da ciência pelo desejo concreto de superação da ordem divina – como 

superar o envelhecimento e a mortalidade; da morte que esconde em seus mistérios o 

verdadeiro enigma do ser humano.  

Ser pastor e servir a Deus ou ser médico? Dilemas da encantadora Sara, quem escolher 

para o casamento, Anders ou Victor? Qual deles lhe daria garantias que impedissem a 

aproximação da morte? Deus no seu silêncio, na sua mudez? Ou a ciência estaria mais bem 

aparelhada do que Deus para permitir a imortalidade?  

Para refletir sobre estas questões trago um diálogo entre Frei Betto e Marcelo Gleiser 

do livro ―Conversa sobre a fé e a ciência‖:  

 

Frei Betto: Há um antagonismo entre ciência e religião, porque se 

supõe que a religião é o reino do dogma, da certeza absoluta, e a 

ciência, o reino da dúvida (...) todo cientista é alguém que quer 

conhecer a mente de Deus. Marcelo Gleizer: o ponto então seria a 

busca pela transcêndencia (...) Quando se acredita num criador que é 

onipotente e onipresente, para penetrar na Sua mente, você tem que 

transcender sua dimensão humana. Isso pode ser tanto por meio da fé, 

ou até mesmo da ciência, se o cientista acredita nessa metáfora que 

quanto mais a gente entende o mundo, mais a gente entende a mente 

de Deus. (2011: 87) 

 

Isak, emocionado com o momento, declama um poema de amor: ―Onde está o amigo 

que procuro em toda parte? O amanhecer é a hora da solidão e do carinho. Quando o dia se 

vai...Quando o dia se vai...‖ 
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- Marianne, a nora, sua sofrida companheira de viagem, continua: ―...quando o dia se vai, 

ainda não o encontrei‖.  

- Anders: ―...um fogo invade meu coração. Sinto sua presença‖.  

- Isak: ―Vejo Sua glória poderosa onde nascem as flores. As flores têm perfume e as 

montanhas se elevam‖.  

- Marianne: ―...seu amor está no ar que respiro. Ouço Sua voz sussurrando no vento do 

verão...‖ 

Analisando este poema de amor, Boff afirma que ―existem eixos existenciais nos quais 

a experiência de transcendência se adensa de forma mais perceptível‖. Existe maior 

experiência de transcendência do que o amor traduzido num poema? Isto é vida, processo de 

viver que inclui perda, morte e renovação. Quanto a isso ele completa: 

  

Eis a fina descrição de uma experiência de transcendência, experiência 

de encontro entre duas pessoas que se enamoram e descobrem o amor, 

uma experiência que revoluciona a consciência e a vida. (2009: 26) 

 

À exemplo do amor, a velhice, muitas vezes, nos leva para a mais profunda 

experiência de transcendência. Num rememorar sem fronteiras nos pegamos mergulhados em 

poemas de amor, em pequenos gracejos da juventude como vive o Prof. Isak Borg nesta 

viagem ao passado/presente, rumando ao futuro.  

Para Brandão, existem muitas formas de rememorar fatos vividos, outros olhares: 

 

Recordar para o idoso não é doloroso e nem deve ser visto como uma 

fuga da realidade atual. Ao contrário, rememorar possibilita a 

ressignificação, unindo passado, presente e futuro, que se harmonizam 

reforçando a sensação de pertinência a um grupo de origem e a um 

destino. (1999: 51)  

  

Uma linha no tempo que une, algumas vezes se rompe, e é novamente refeita. A cada 

nova construção, novos olhares, múltiplos significados e a sensação de ser parte de algo maior 

e que reverbera distante, atinge o alvo e retorna. Assim fazemos a diferença para o outro e 

acima de tudo, para nós mesmos. ―Como podemos acreditar em Deus?‖, a jovem Sara 

pergunta. 

Sobre esta questão, Boff conta uma conversa muito sugestiva que teve com sua mãe, 

uma mulher ―analfabeta, mas de grande sabedoria existencial e profunda piedade‖: 
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Mãe: Você já viu Deus?  

Boff: Minha mãe, a gente não vê Deus. Deus é espírito, é invisível. 

Mãe: Você é padre há tantos anos e nunca viu Deus?  

Boff: Mãe, a gente não vê Deus.  

Mãe: Você não vê Deus, mas eu O vejo todos os dias. Quando o sol se 

põe lá no horizonte, Deus passa com um manto fantástico, lindo. Ele 

vem sempre sério, e teu pai que já faleceu vem atrás, olha para mim, 

me dá um sorriso e segue com Deus. Eu O vejo todos os dias. (2006: 

49-50) 

 

Após esta lição materna de sabedoria, o teólogo completa seu pensamento sobre a 

existência e a experiência com Deus: 

 

Temos que aprender com as pessoas que vivem tais experiências. 

Porque a fé é uma experiência tão global que entra pelos olhos, entra 

no coração, entra na fantasia, entra nas projeções. Deus é substância 

da sua própria substância. Essas pessoas não creem em Deus. Elas 

sabem de Deus porque O viram, porque O experimentaram. 

 

A viagem continua e Isak retorna aos seus pensamentos: ―Dormi, mas fui atormentado 

por sonhos e imagens que me pareciam tangíveis e humilhantes. Havia algo muito forte nestas 

imagens que penetrou em minha mente com muita determinação‖.  

Agora é a Sara da juventude, do passado que fala com um Isak invadido pelas 

emoções: ―Já se olhou no espelho, Isak? Ainda não? Vou lhe mostrar como está‖. Sara pega 

um espelho e o coloca na frente de Isak, ele se entristece com a imagem que vê. Ela continua: 

―É um velho assustado, que logo morrerá e eu tenho uma vida pela frente. Desculpe se o 

ofendi‖. 

- Isak: Não estou ofendido, Sara. 

- Sara: Está sim. Pois não suporta a verdade. Tentei ser uma pessoa razoável e acabei sendo 

cruel.  

- Isak: Entendo.  

- Sara: Não entende. Não falamos a mesma língua. Olhe no espelho de novo. Não desvie o 

olhar.  

- Isak: Estou olhando. (Isak sofre com a própria imagem) 

- Sara: Quero lhe dizer uma coisa. Vou me casar com Sigfrid. O amor para nós é como um 

jogo. Olhe para o seu rosto agora. Tente sorrir. Está sorrindo. (Isak chora)  

- Isak: Mas dói tanto.  
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- Sara: Como professor, devia saber porque dói, mas não sabe. Pensou saber tanto, mas não 

sabe de nada.  

Isak é surpreendido, através desta Sara do passado e de seu espelho devastador, com a 

representação da angústia de toda sua existência. Foi preciso tomar os olhos de Sara, os olhos 

do ―outro‖ para, mais que ver, sentir e viver a dor das perdas, das frases mal faladas, do que 

poderia ter sido feito e não foi. E resta pouco tempo, a velhice faz com que a urgência de 

reparos fique maior e nunca se saberá quando a chama da vela irá se apagar. Através do 

espelho do ―outro‖, o Prof. Borg finalmente se vê com todas as suas imperfeições, falhas e 

culpas acumuladas ao longo da vida. O velho Isak não conhece as dores da alma. Uma 

revelação que, como ele mesmo diz, ―dói tanto‖.  

Messy (1999: 9) na sua reflexão sobre ―O Espelho Quebrado‖ e na constatação de que 

―O Velho é o Outro‖, introduz o capítulo de seu livro ―A Pessoa Idosa Não Existe‖ citando 

um trecho do filme ―Orfeu‖, de Jean Cocteau, sobre ―Heurtebise‖: 

 

Entrego-lhe o segredo dos segredos. 

Os espelhos são portas por onde a Morte entra e sai. Não conte a 

ninguém. De resto, olhe-se num espelho durante toda a vida e você 

verá a Morte trabalhando como as abelhas, numa colmeia de vidro. 

Adeus. Tenha boa sorte! 

 

O espelho do ―outro‖ é implacável, ele não aponta mentiras. Ele passa mensagens, 

durante toda a vida, que não compreendemos porque não queremos, é doloroso demais saber 

que teremos um fim, que somos frágeis na matéria e no espírito, que podemos ser personagens 

de uma grande história construída por alguém que não conhecemos e que, jamais, saberemos 

seus reais desígnios. Somos impotentes diante deste fato, em qualquer fase da vida, mas, na 

velhice, o medo provocado pela angústia de algo que não se têm domínio é muito maior. 

Como podemos encarar a morte como um fato da nossa existência? Não haveria uma brecha, 

uma saída? 

O velho professor continua sua dolorosa caminhada através das lembranças, cada vez 

mais profunda e mais cruel. Não poderia ser diferente, o acerto de contas com o 

passado/presente é fundamental para sua sobrevivência e entendimento.  

Neste percurso, Isak para diante de uma casa que lhe parece familiar. Um homem abre 

a porta, talvez a pior parte dele mesmo, seu espelho mais cruel: ―Entre, Prof. Borg‖. Este 

homem o acompanha até um lugar desconhecido. Uma porta se fecha. Começa o julgamento. 
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Isak está sentado no banco dos réus, testemunhas o observam, o olhar do ―outro‖ denuncia 

seus pecados, suas culpas, sua arrogância e sentença final: a solidão.  

- O homem: Trouxe seu livro?  

- Isak: Sim. Aqui está.  

- O homem: Obrigado. Identifique a amostra da bactéria no microscópio.  

- Isak: Deve haver algo errado.  

- O homem: Não há nada de errado.  

- Isak: Não vejo nada.  

- O homem: Por favor, leia o texto na lousa. (Isak lê. O homem pergunta o que significa) 

- Isak: Não sei.  

- O homem: Não sabe?  

- Isak: Sou médico, não filólogo.  

- O homem: Pois nesta lousa está escrito o primeiro dever de um médico. Sabe qual é? 

- Isak: Sim, deixe-me pensar.  

- O homem: Pode pensar.  

- Isak: O primeiro dever de médico...o primeiro dever é...eu me esqueci.  

- O homem irritado diz: O primeiro dever de um médico é pedir perdão.  

- Isak: Sim, sem dúvida. Agora me lembro. (Isak fica feliz com a lembrança) 

- O homem: Foi acusado de culpa. 

- Isak: Acusado de culpa?  

- O homem: Parece que não entendeu a acusação.  

- Isak: E isto é sério?  

- O homem: Temo que sim.  

- Isak: Sofro do coração. Sou um velho. Deveria me poupar.  

- O homem: Aqui não diz nada sobre isso. Quer que eu pare o exame?  

- Isak: Por favor, não.  

- O homem: Poderia fazer um diagnóstico da paciente?  

Isak constata que a paciente está morta, quando, de repente, ela abre os olhos e começa 

a rir desesperadamente. Isak se assusta. 

- Isak: O que está escrevendo?  

- O homem: Minha conclusão.  

- Isak: E qual foi?  

- O homem: Que é incompetente.  
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- Isak: Incompetente?  

- O homem: Foi acusado de pequenos delitos, porém graves: indiferença, egoísmo, falta de 

consideração. Sua esposa fez as acusações. Terá que confrontá-la.  

- Isak: Mas ela está morta há anos. 

- O homem: Muitos esquecem uma mulher morta há 30 anos. Alguns guardam uma imagem 

frágil. Mas sua mente sempre guardará esta imagem (Karin e o amante). Estranho, não?  

Ela se foi, tudo se foi. Percebe o silêncio? Tudo se foi. Uma cirurgia de mestre. Sem dor, 

sangue ou tremor.  

- Isak: Está mesmo silencioso. 

- O Homem: Uma conquista perfeita.  

- Isak: Qual será a pena? 

- O Homem: Pena? A de sempre, creio.  

- Isak: A de sempre? 

- O Homem: A solidão.  

- Isak: Solidão? 

- O Homem: Exatamente, solidão.   

- Isak: Não há clemência? 

- O Homem: Não pergunte a mim, não sei.  

Isak vive o derradeiro momento do juízo final, a prestação de contas pelos seus 

inúmeros delitos: incompetência, indiferença, egoísmo, falta de consideração, o pensamento 

de ser Deus e a frieza na alma. A acusação é implacável, não há clemência, o veredito é: a 

solidão. Como envelhecer mergulhado na solidão? O professor sabia que esta viagem seria 

necessária se ele quisesse viver, enfrentar suas mazelas e ressignificar tudo, erros e acertos de 

uma longa vida. 

Para Izquierdo, mesmo que experiências ruins atropelem o curso dos eventos e possam 

influir nas ações futuras, não é possível apagar aquilo que somos: 

 

Há, creio, um espelho dentro de cada um de nós que a todo momento 

nos revela claramente quem somos. É um espelho inescapável; 

nenhum disfarce ou mentira pode evitar que nos forneça a imagem 

precisa daquilo que realmente somos. É inútil enganá-lo: o espelho 

enxerga e reflete através das fantasias e das atitudes. Frente a ele 

estamos sempre nus. Ele nos diz constantemente quem somos. Cabe a 

nós decidir ser melhores; mas não podemos ser outros. (2006:132) 

 



70 

 

 

Isak, finalmente, encarou seu próprio espelho para continuar a viver envelhecendo, 

sem fugir a sua própria imagem. 

 Já na Catedral, durante a Cerimônia, novamente os pensamentos o invadem: 

―Surpreendi-me durante a cerimônia pensando nos eventos do dia. Foi então que decidi pensar 

e escrever tudo que houvera. Notei que nestes eventos tão ligados havia uma casualidade 

memorável‖.  

É noite, Isak está em seu quarto, sozinho e retorna para suas reflexões: ―Quando fico 

preocupado ou triste tento relaxar com as lembranças da minha infância. Foi isso que fiz essa 

noite‖. Voltam as lembranças da infância, os familiares, todos vestidos de branco, saindo da 

casa, muita mata, parece que vão a um piquenique. A Sara da sua juventude o vê, vê o Isak 

velho e vai em sua direção. 

- Sara: Isak, querido, não sobrou nenhum morango. Titia quer que procure seu pai. Vamos 

velejar pela ilha.  

- Isak velho: Já procurei, mas não encontrei nem o papai nem a mamãe.  

- Sara: Vou ajudá-lo.  

(Ela segura sua mão e, juntos, olham os familiares entrando no barco).  

- Sara: Venha.  

E os dois caminham pela mata de mãos dadas. Sara avista os pais de Isak e mostra-os a 

ele: O pai pescando e a mãe, é provável que esteja preparando os morangos. Sara vai embora 

e Isak fica olhando os pais que acenam para ele. Nos seus olhos, a imensidão refletida por um 

amor caloroso e gentil. Isak acorda e sorri, suspira, finalmente um momento de paz e de 

perdão.  

A eterna procura pelo pai e pela mãe representada nesta cena final de ―Morangos 

Silvestres‖ contém uma forte dose de saudade e nostalgia. Por tanta emoção, Bergman explica 

a si mesmo: 

  

Por toda essa história perpassa um só motivo, apresentado sob 

múltiplas e variadas formas: a insuficiência no jogo da vida, a 

pobreza, o vazio, a ausência de perdão. Ainda hoje não posso avaliar, 

e naquela altura muito menos, como eu, por meio de ―Morangos 

Silvestres‖, estava implorando a meus pais: vejam, compreendam e, se 

possível, me perdoem.  

(...) Só muitos anos depois é que minha mãe e meu pai se 

transformaran em seres de proporções normais, só muitos anos depois 

é que a criancice do ódio profundo se desvaneceu até se apagar, para, 

enfim, nos encontramos com dedicação e compreensão mútuas. (1996: 

20-22) 
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Bergman (1996: 24) não poderia finalizar seus comentários sobre ―Morangos 

Silvestres‖ sem homenagear Victor Sjöström, um exímio contador de histórias, espirituoso, 

fascinante, segundo palavras do mestre. Ele explica: 

(...) só agora fui capaz de entender que Victor Sjöström se apoderou 

do meu texto, transformando-o em propriedade sua, investindo nele 

todas as suas experiências. (...) Personificando o personagem de meu 

pai, ele ocupou meu espírito e fez daquilo tudo propriedade sua. Para 

mim, nada restou, e ele fez isso com a autoridade e a paixão de sua 

grande personalidade. (...) Morangos Silvestres não era mais o meu 

filme, era um filme de Victor Sjöström.  

 

Através de ―Morangos Silvestres‖, Bergman faz as pazes, se reconcilia com seus pais. 

Recontando o filme através do documentário ou através da autobiografia, vemos um homem 

que entendeu com o passar dos anos, com a vivência de alegrias e sofrimentos, o verdadeiro 

sentido do envelhecer. Como lidar com a angústia existencial diante da ameaça de morte e do 

desejo de vida, no envelhcer? Talvez, vivendo a vida que nos foi reservada e que segue seu 

curso. Curso que é lembrado por Bergman (1987: 276) quando cita um pensamento de 

Strindberg em sua obra ―Borrasca‖: ―A vida é curta, mas pode ser demorada enquanto a 

vivemos.‖ 

Lidar com o tempo e com a história que construímos de nós mesmos em qualquer fase 

da vida, se torna um imenso desafio quando vemos e nos percebemos velhos. 

A questão do tempo está presente em toda produção teórica freudiana, nas cartas a 

Marie Bonaparte, na obra ―Além do princípio do prazer, de 1920 e tantas outras. Freud nos 

fala do tempo como grande responsável pela subjetividade humana, onde a história vivida, 

pessoal de cada um trava uma luta sangrenta com os ponteiros do relógio da vida, da realidade 

objetiva. É a partir do presente, que experiências registradas como restos mnêmicos são 

modificadas, recuperadas e recebem um novo significado. O presente dá nova forma e cor ao 

passado, produzindo a história atualizada sob a forma de acontecimentos significativos, crises, 

lutos, sucessos ou fracassos, isto é, de acordo como o sujeito a vê e a experiencia. 

A cada história significativa vivida, um passado é reconstruído, o homem não terá uma 

história biográfica única, mas várias histórias vividas com movimentação constante entre o 

que muda e o que permanece. Lacan diz: ―A história não é o passado. A história é o passado, 

historizado no presente porque foi vivido no passado‖ (Goldfarb, 1998: 66). 

Assim o tempo é percebido, como um vai e vem de reconstruções, cada qual com sua 

cor, forma e significados. Bergman passeia pelas suas memórias como se as tivesse tomando 
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nas mãos, assim como fazem as crianças quando brincam com suas ―massinhas coloridas‖, 

criando formas diferentes a cada nova ou velha ideia. 
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Lembranças existências do “Velho Bergman” 

 

 

 

Ingmar Bergman mais paresse um andarilho entre mundos distintos. Ele caminha, na 

sua velhice particular, com muita propriedade, através de coisas reais e do incompreensível.   

Ele explica como isso acontece: - Sim. Você estava ali na sala de arquivo certo dia. Eu não 

sabia que você estaria lá. Ouvi algo, mas não sabia que era você. Fiquei muito assustado, mas 

não surpreso já que este tipo de coisa acontece comigo de vez em quando. Eu vivencio coisas. 

Especialmente aqui quando há lua cheia e o silêncio é total. Imagine você...eu moro sozinho 

nesta casa que têm 560 metros. Tenho problema para dormir, então fico andando de cima para 

baixo. A luz da lua brilha aqui dentro, da lua cheia. E sinto muito fortemente que sou cercado 

por outras realidades. É incrivelmente intensa e projeta sombras. E sinto muito estranhamente 

que sou cercado por outras realidades. Sinto que sou cercado por entidades que talvez me 

desejem dizer coisas. Eu não sei. Não é superstição. É um fato. É assim.  

Com esta confissão, surge um Bergman sensível para outras realidades, um homem 

que ―sente coisas‖, intuições que lhe parecem concretas.  

Como bem coloca Nyreröd, Bergman parece viver, transitar entre mundos distintos, 

talvez numa outra realidade. Tavez a definição que Boff e Frei Betto (2010: 51) tenham para 

―Mistério‖ seja a mais adequada para as estranhas experiências vividas por Bergman: 

―Mistério não equivale a enigma que, decifrado, desaparece. Mistério designa a dimensão de 
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profundidade que se inscreve em cada pessoa, em cada ser e na totalidade da realidade e que 

possui um caráter definitivamente indecifrável.‖ 

Os autores complementam, afirmando: ―Mistério, portanto, não constitui uma 

realidade que se opõe ao conhecimento. Pertence ao mistério ser conhecido. Mas pertence 

também ao mistério continuar mistério no conhecimento. Aqui está o paradoxo do mistério. 

Ele não é o limite da razão. Por mais que conheçamos uma realidade, jamais se esgota nossa 

capacidade de conhecê-la mais e melhor. 

Boff e Frei Betto pensam sobre o ―mistério da vida‖ ao citarem o ensaio de 1938 

―Como vejo o mundo‖ de Einstein: 

  

O mistério da vida me causa a mais forte emoção. É este sentimento 

que sucita a beleza e a verdade, cria a arte e a ciência. Se alguém não 

conhece esta sensação do mistério ou não pode mais experimentar 

espanto ou surpresa, já é um morto-vivo e seus olhos cegaram. 

Aureolada de temor é a realidade secreta do mistério que constitui 

também a religião. (2010: 53) 

  

A arte de Bergman se fez através da atmosfera angustiante do mistério da existência, 

da crença e da descrença, da dúvida e do silêncio de Deus que ele tão bravamente, com os 

anos, aprendeu a conviver. Farö lhe proporcionou isto.  

Sobre a Ilha que o mestre escolheu para viver, ele conta suas primeiras impressões:  

- Foi entre 1960 a 1961. Não consigo me lembrar. Mas lembro que quando saí do carro senti 

algo muito especial. Uma estranha sensação de ter chegado em casa. As pessoas aqui são 

muito boas comigo. Não preciso me sentir como um estranho. E elas são muito gentis e 

respeitam a minha necessidade de solidão. Quando as pessoas vêm e perguntam onde mora 

Ingmar Bergman os moradores dizem que não sabem. Lembro-me de dizer ao Sven Nylvist, o 

diretor de fotografia: ―É aqui que eu irei viver‖. 

Nas palavras de Luis Felipe Pondé, nenhum lugar, melhor do que Farö, poderia 

entender a geografia da alma de um complexo Bergman: 

 

Paisagem desolada e fria, cenário de alguns dos seus grandes filmes, 

Farö é o mundo ideal para a geografia bergmaniana da alma, geografia 

esta que fala das experiências do abandono, do amor traído, da tortura 

causada por um Deus silencioso, e do pavor do nada que nos habita 

dissolvendo nossas esperanças. (Folha de S.Paulo, Ilustrada, 

20/06/2011) 
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Assim, com Farö na alma, Bergman desabafa com paixão, com amor: 

  

(...) ficamos extasiados ante aquelas formações misteriosas 

semelhantes a divindades de testas enormes fazendo face à 

arrebentação e ao horizonte sombrio (...) direi eu ali eu tinha 

finalmente encontrado a paisagem dos meus sonhos, meu verdadeiro 

lar. É lá que hoje fica a minha casa. Foi construída entre 1966 e 1967. 

Sobre os motivos que me levaram a esta ilha: Primeiro o sinal que 

recebi de minha intuição. Esta é sua paisagem, Bergman. Corresponde 

às suas concepções mais íntimas de linhas, proporções, cores, 

horizontes, ruídos, silêncios, luz, reflexos. Aqui há harmonia. Outro 

motivo: na praia posso enfurecer-me, gritar como um possesso, e o 

máximo que pode acontecer é uma gaivota levantar voo. Razões 

sentimentais: pensei que ali eu poderia viver retirado do mundo, ler os 

livros que não tinha lido, meditar, purificar a alma. (1987: 210) 

  

Relembrar as primeiras impressões da Ilha, o levam a um de seus mais queridos 

filmes: ―Persona‖. Este fato provoca perguntas de Nyreröd sobre a vida afetiva do Mestre: 

- Nyreröd: Não posso deixar de imaginar quando vejo vocês três (Bergman e as atrizes Bibi 

Andersson e Liv Ullman durante as filmagens de ―Persona‖). Alguns anos antes, você tinha 

morado com a Bibi e depois do filme, passou a morar com Liv? Como foi isso? O que isso 

significou para as filmagens?  

- Bergman: Bem, responda se puder! (Longo Silêncio) Não posso dizer que era jovem e 

inexperiente quando fiz esse filme. Já tinha me casado várias vezes e tinha muitos filhos. 

- Nyreröd: Na época você tinha 47 anos.  

- Bergman: É mesmo? Mas eu costumo dizer que saí da puberdade aos 58 anos. Imagino que 

estava numa espécie de...  

Bergman, nas suas memórias, fala sobre uma ―certa atmosfera‖ que envolve diretor, 

atores e atrizes. Para ele: 

 

Dirigir um filme é um trabalho que encerra um erotismo enorme, pelo 

fato de estarmos, sem reservas, tão perto dos atores numa entrega 

total, recíproca. Depois a intimidade, a dedicação, a dependência, a 

ternura, a confiança, a fé no olho mágico da câmera, tudo dá uma 

sensação muito boa, ainda que ilusória, de segurança. Os esforços 

feitos, a descontração, a respiração do mesmo ar, os momentos 

vividos de triunfo e de fracasso, são coisas que contribuem para criar 

uma atmosfera carregada de sensualidade a que não podemos nos 

furtar. Foram necessários muitos anos até que eu, por fim, tive de 

reconhecer que, um dia, a câmera deixaria de funcionar e os holofotes 

se apagariam. (1987: 172) 
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Fica claro no diálogo com Nyreröd, a intensidade de sentimentos e emoções que 

invadiam Bergman nas suas relações amorosas e profissionais. Não eram mundos separados, 

Bergman filmava e interpretava sua história, seu momento, seu estado de espírito. Como ele 

mesmo disse: ―E isso pode facilmente gerar tensões incrivelmente prazerosas‖. 

Bergman fala da sua vida afetiva: - Eu estive casado cinco vezes, não negarei isso. A maioria 

dos meus casamentos durou cinco anos. Meu casamento com Ingrid durou 24 anos. Eu me 

casei ou morei com muitas mulheres. Não tantas, mas todas mulheres maravilhosas e 

talentosas. Tenho orgulho delas e elas me ensinaram muitas coisas.  

Com relação aos filhos, nove ao todo, os quais ele ―abandonou‖ em diversos 

casamentos, Nyreröd pergunta a ele sobre a culpa:  

- Bergman: Eu costumava me sentir culpado até que eu descobri que se sentir culpado de algo 

tão grave, como abandonar seus filhos, é mero fingimento. É um modo de se obter um pouco 

de sofrimento que não pode ser igualado ao sofrimento que você causou. Fui negligente com a 

família, você poderia dizer. É que simplesmente não me dediquei às minhas famílias. Eu 

nunca fiz isso.  

Falar sobre a família e suas relações amorosas o fazem lembrar do filme ―Cenas de um 

Casamento‖: 

- Bergman: A primeira sequência que escrevi de ―Cenas de um casamento‖ era extremamente 

pessoal e cruel. Ainda me torturo quando penso nela. Eu estava em Estocolmo. E tinha me 

apaixonado por uma garota chamada Gun. Eu estava apaixonado por ela. Mas eu tinha quatro 

filhos e uma esposa em Gotemburgo. E então Gun iria para Paris. Realmente é terrível. No dia 

anterior, na véspera de minha partida para Paris fui até Gotemburgo. Lembro-me de Eilen 

(esposa de Bergman) ter ficado tão feliz por eu ter voltado para casa antes do esperado. E 

então...eu nem tirei meu sobretudo. Sentei na cama e lhe contei tudo sobre Gun e que, eu e ela 

estávamos indo para Paris, que ficaríamos fora por três meses e assim por diante.  

- Nyreröd: Esta foi uma sequência que estava dentro de você há mais de 20 anos naquele 

momento?  

- Bergman: Sim, acho que sim. Ela ainda está dentro de mim. Mais ou menos eu já me livrei 

de todo o sentimento de culpa. É pura verdade. Mas ainda é terrível pensar nisso, que eu pude 

ser tão cruel...sim, eu fui.  

Novamente a culpa e o castigo estão em evidência, seja pelo abandono dos filhos ou 

pela crueldade nas relações afetivas. Bergman sempre volta a estas questões, a necessidade de 
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falar, contar sobre suas crueldades é constante neste rememorar da vida. É uma eterna 

penitência, onde ele tinha plena consciência de que as suas palavras, ditas e repetidas tantas 

vezes, não o absolveriam da culpa, mas representavam seu próprio acerto de contas com a 

vida.  

Ao ser perguntado sobre ―Cenas de um Casamento‖ a um jornalista‖, Chaplin
23

, 

declarou: 

 

Bergman fez o retrato de um casamento moderno, tão detalhado, tão 

horrível, e, em última análise, tão profundamente comovedor, como 

qualquer novelista gostaria de fazê-lo. Bergman não é simplesmente 

um dos poucos mestres da cinematografia. É também um dos mais 

eloquentes e apaixonados observadores que eu conheço, dos frágeis 

prazeres e das consideráveis dores de estar vivendo neste século. Em 

suas ―Cenas‖...uma pessoa fica com a impressão enervante e 

desalentadora de que alguém esteve espiando a nossa alma.  

 

Num determinado momento de suas lembranças, entre passado e presente, talvez um 

breve instante, Bergman assume: 

  

Agora que lembro como era a minha vida, posso afirmar que foram 

necessários mais de quarenta anos para que meus sentimentos se 

libertassem daquela câmera fechada em que existiam. Vivi sempre de 

recordações de sentimentos, e embora estivesse consciente de como 

eles deviam se manifestar, minha espontaneidade nunca foi de fato 

espontânea, houve sempre uma fração de segundo entre a emoção 

intuitiva e a sua manifestação através da afetividade. Hoje, que me 

julgo mais ou menos curado dessa incapacidade, pergunto se há ou 

haverá algum instrumento capaz de medir e definir uma neurose que 

com tanta eficácia deu a ilusão de uma normalidade inexistente. 

(1987: 120)  

 

Pode-se afirmar que ―Saraband‖, seu último filme (Bergman dizia: ―me descobri 

grávido de um filme‖, assim como Sara, que segundo a Biblia, engravida na velhice) guarda 

uma terrível relação entre pai e filho, vivida, na realidade, por Bergman: ―Pai, de onde vem 

toda essa hostilidade? Fale por si, meu filho. Muitos anos atrás, você tinha 18 anos, tentei me 

aproximar de você. Você tinha estado doente e sua mãe queria que nos acertássemos. Então 

eu lhe disse: Sei que tenho sido um mau pai. Mas eu quero melhorar. E você gritou, sim, 

                                                           
23

 Citação extraída do livro ―Ingmar Bergman, Cenas de um casamento sueco‖ (1975: contracapa). Rio de 

Janeiro: Nórdica 
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gritou: Um mau pai? Você nunca foi um pai para mim! E você se recusou a aceitar minha 

‗atitude forçada‘. E foi assim. Deve se respeitar o ódio genuíno. E eu respeito o seu. Mas, na 

verdade, eu não me lixava‖. 

Neste diálogo do filme retorna o Bergman do acerto de contas com o pai. É 

interessante pensar como Saraband foi concebido, brotando direto de suas víceras e daquela 

emoção que não se define. Certa vez, depois de levar umas boas palmadas no traseiro e chorar 

desalmadamente, sentado no penico no meio do quarto, chega o inevitável, conforme conta 

em ―Lanterna Mágica‖ (1987: 61): ―Segredos, silêncios inesperados. Um mal-estar físico 

indefinível. É a isto que chamam remorsos? (...) Que mal eu fiz? Pergunto-me, aterrado (...). 

Você sabe o que você fez melhor do que ninguém. Claro que pequei (...).‖ 

Agora a câmera se dirige à uma parede, num local próximo a uma tomada que diz: 

―não se esqueça de apagar a luz‖ e ao lado, a figura do diabo desenhada na parede.  

Lá está o diabo para lembrá-lo, a todo momento, que qualquer gesto em falso as 

consequências poderão ser terríveis, arrasadoras. A todo instante, parece que o diabo 

sorrateiramente sorri, o perturba com sua presença, dizendo: ―Eu estive, estou e sempre 

estarei aqui, vigiando-o, assim como a morte‖. 

O processo criativo sempre ajudou Bergman a se libertar e, ao mesmo tempo, conviver 

com seus demônios. Poderíamos até nos perguntar de que lugar viria esta criatividade, esta 

fonte de ideias e imagens inesgotáveis que se renovam a cada experiência, a cada gesto 

inesperado, a cada olhar, a cada revisitar de cenas passadas.   

Mas ao assistir seus filmes, analisar sua extensa obra, observamos que ele usava a sua 

angústia existencial como matéria-prima para a elaboração de um roteiro.  

Bergman explica: - Por exemplo, em ―Gritos e Sussuros‖ a imagem que via, por um longo 

tempo e por nenhum motivo era a imagem de um quarto de castigo. Neste quarto havia três ou 

quatro mulheres vestidas de branco. Porém, elas estavam numa parte afastada do quarto. Não 

conseguia ouvir nada do que diziam, mas estavam conversando. Eu achava que era...Essa 

imagem sempre voltava para mim, de maneira insistente. Comecei a sentir que aquelas 

mulheres diziam algo. E que elas tinham coisas para dizer.  

Bergman complementa: - O estranho é que tanto em ―Persona‖, como em ―Gritos e 

Sussurros‖ a criatividade veio me socorrer em situações difíceis. Eu até me arriscaria a dizer 

que, no caso de ―Persona‖ a criatividade virtualmente salvou minha vida. Em ―Gritos e 

Sussurros‖, porém a criatividade foi confortante e tranquilizante. 
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Ao rever um trecho do Filme ―A Flauta Mágica‖, ele lembra que a sala, em que ele e 

Nyreröd estavam, na época, não era um cinema, era um estúdio cinematográfico.  

Bergman relata que o cinema foi inaugurado com a exibição de ―O Circo‖, de Chaplin: - A 

sala se enche de crianças. Somos todos como crianças!  

Em ―Imagens‖, Bergman (1996) declara: ―Fazer filmes é mergulhar até as mais 

profundas raízes, até o mundo da infância‖.  

Na sequência, um trecho de um filme (não lançado no Brasil) num diálogo memorável 

entre o ator Max Von Sidow que interpreta o Tio Jakob e sua sobrinha: ―Acredita em Deus, 

tio Jakob? Um Pai do Céu, em Deus do Amor? Um Deus com mãos, um coração e olhar 

vigilante?‖ Tio Jakob responde: ―Não use a palavra ‗Deus‘. Diga ‗Santidade‘. Há santidade 

em todas as pessoas. Santidade humana. Todo resto é atributos, disfarce, manifestação e 

truque. Não se pode decifrar ou capturar a santidade humana. Ao mesmo tempo...é algo que 

podemos pegar. Algo tangível, que dura até a morte. O que acontece depois é escondido de 

nós. Apenas os poetas, músicos e santos que podem descrever aquilo que podemos apenas 

discernir: o inconcebível. Eles viram, conheceram, compreenderam não totalmente, mas de 

modo fragmentado. Para mim, é um conforto pensar na santidade humana‖. 

- Bergman: Temos falado bastante sobre aspectos religiosos de minhas obras. E realmente 

devíamos tentar condensar isso. E em vez de ficarmos sentados aqui, gaguejando uma 

explicação acho que o bispo aqui colocou isso de maneira sucinta. Ele diz exatamente o que 

sinto: que não devíamos falar de Deus mas sobre a santidade dentro do homem. E que, através 

dos músicos, dos profetas e dos santos fomos iluminados sobre outros mundos. 

Particularmente através da música, é claro. Nos perguntamos: De onde vem a música? Eu 

perguntei isso a tantos músicos, músicos famosos e menos conhecidos, porque temos a 

música e de onde ela vem. O estranho é que eles não tem uma resposta de verdade.  

Mas até com a música Bergman tem uma relação inquietante, apesar de confessado e 

irrestrito amor:  

 

Durante minha vida profissional como diretor, não fiz muitas 

produções de caráter musical. O motivo é muito triste: é que o amor 

que sinto pela música é muito mal compreendido. Sofro imensamente 

com minha total incapacidade de recordar ou de reproduzi-la, 

cantarolando ou assobiando. Mas essa luta acérrima que sou obrigado 

a travar talvez tenha algo de positivo: me obriga a trabalhar vezes sem 

conta com a obra, o que me faz ouvir muito cada compasso, cada 

pulsação, cada instante. Da música vai então surgindo minha visão, e 
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não posso trabalhar de outro modo porque, como disse, minha 

negação para essa arte o impede. (1987: 219) 

 

Numa folha de papel, palavras escritas por Bergman, dizem: ―Agora gostaria de estar 

sob a proteção dos poderes do bem se é para eu cumprir meu objetivo (...)‖. Para um confesso 

pecador, a perspectiva da Morte o assombrava, principalmente pensar no ―fim‖ de sua mais 

querida companheira Ingrid. 

Com relação à morte, Bergman confessa que não havia um dia em sua vida em que 

não tinha pensado nela. Ou em que o pensamento de morte não o tocasse de alguma maneira. 

Até que uma cicurgia por causa de um abcesso com sinais de envenenamento sanguíneo 

aconteceu. Daí, o golpe de uma pequena dor e depois nada. Oito horas da vida, 

completamente esquecidas.  

A experiência o fascinou: ―A morte é assim? Você é uma luz que é acesa. Então um 

dia ela é apagada. Depois, não há nada, não sobra nenhuma chama. Então, a morte não é nada 

para se temer. E depois veio o grande problema. O problema devastador. Foi quando Ingrid 

morreu há quase 8 anos. E, logicamente, eu disse para mim mesmo: Nunca mais verei Ingrid. 

Ela se foi para sempre. Mas a coisa estranha é: sinto intensamente a presença de Ingrid, 

sobretudo aqui em Farö. E penso: Não posso sentir sua presença se ela não existe, posso? 

Então isso, a cirurgia que eu tinha feito foi uma coisa química, não foi uma morte real, mas 

uma morte artificial. Na morte verdadeira, pode ser simplesmente que Ingrid esteja esperando 

por mim e que ela não exista e que ela virá me encontrar‖.  

Os capítulos finais de ―Lanterna Mágica‖ mostram a profundidade com que Bergman 

pensava e lutava com um ―fim‖, que muitas vezes ele sentiu bem próximo: 

 

Devo dizer que toda a vida, isto é, desde o momento em que comecei 

a ter consciência de mim, lutei com uma relação religiosa que me 

castigou muito, desprovida de qualquer alegria. Fé e descrença, culpa, 

castigo, absolvição e pena, eram para mim realidades imperiosas. 

Minhas orações exalavam angústia, prece, maldição, gratidão, 

confiança, tédio e desespero. Umas vezes Deus me falava, outras, 

mantinha-se silencioso, mas eu implorava sempre que não me negasse 

a contemplação de seu rosto. As horas perdidas na cirurgia me deram 

uma resposta apaziguante: você não nasce para um fim determinado, 

sua vida não significa nada, o significado da vida é o fato de viver, em 

si mesmo. Quando você morre, desaparece. Passa de ser a não-ser. 

Não é necessário que um Deus habite no meio daquilo que se 

comporta cada vez mais caprichosamente – os átomos. Esta conclusão 

a que cheguei me trouxe certa harmonia, a qual repeliu decididamente 

toda a angústia e o tumulto que em mim habitavam. Mas minha outra 



81 

 

 

segunda vida (ou primeira), minha vida mental, essa eu nunca neguei. 

(1987: 206) 

 

―Saraband‖, seu último filme, aquele que saiu de suas vísceras, retorna. O filho fala, 

numa representação do mais angustiado Bergman: ―Tenho pensado muito na morte 

ultimamente. Eu penso: ‗uma manhã, estou andando pela floresta até o rio. É um dia de 

outono, nublado. Não há vento, tudo está silencioso. Então, vejo alguém no portão 

caminhando na minha direção. Ela está vestindo uma saia jeans, uma malha azul. Ela está 

descalça. Seu cabelo está arrumado em tranças grossas. E ela está caminhando em minha 

direção‘. E então compreendo que estou morto. Então a coisa mais estranha acontece. Penso: 

‗É assim tão simples?‘ Passamos nossas vidas pensando sobre a morte, o que acontece, o que 

não acontece. E realmente é simples assim‖. 

- Bergman: Aceito que irei encontrar Ingrid com a minha morte...aquele outro pesadelo que 

nunca a encontraria de novo. 

Em Lanterna Mágica, Bergman fala da relação com Ingrid e a morte inevitável, nesse 

momento ainda presente na vida do cineasta, ainda com vida: 

  

Minha esposa e eu somos um casal feliz. Quando um de nós pensa, o 

outro responde. Não há palavras que possam descrever a harmonia 

que reina entre nós. Há, contudo, um problema insolúvel: o dia 

chegará em que o irremediável nos vai separar, e nenhum bom deus 

nos transformará numa árvore símbolo da harmonia. Eu me julgo com 

capacidade para imaginar a maior parte das situações que podem 

surgir na vida. Para isso faço uso da minha intuição, da minha 

fantasia, de sentimentos apropriados que me ajudam a dar cor à 

imagem, a aprofundá-la. Mas a possibilidade de imaginar o momento 

em que a morte me separar de minha mulher, isso não tenho. E como 

não sei nem quero conceber uma outra vida depois desta, a perspectiva 

é terrível. De ser, que sou, passarei a não-ser, e esse não–ser não terá 

sequer a recordação de uma grande harmonia. (1987: 266) 

 

No cenário de Farö somos invadidos por uma devastadora imensidão, de um mar azul, 

as barcas...o céu nublado, alguns casebres, talvez perdidos ou abandonados.  

Neste cenário Nyreröd provoca o mestre:  

- Seus demônios: o que são eles? Como eles são? 

- Bergman: Na verdade, estou preparado para essa questão. Então anotei os demônios. Alguns 

deles pelo menos. Fiz uma lista. O pior é o demônio do desastre. A verdade é que tenho um 

alto estado de preparação para o desastre. Isso significa que você imagina que tudo que faz 
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num dia, que tudo que planeja para os dias seguintes dará extremamente errado. E então tenho 

um demônio, é ridículo, mas o tive durante toda a minha vida, é o demônio do medo. Na 

verdade tenho medo de tudo. Não apenas de gatos, cachorros, insetos e pássaros que podem 

entrar voando na sala se eu deixar a janela aberta. Tenho medo de vários tipos de pessoas. 

Tenho medo de multidões. Pode-se dizer que sou uma pessoa profundamente medrosa. Então 

há um demônio difícil de lidar. Se tiver de lhe dar um nome, seria o demônio da raiva. Não sei 

porque o tenho, mas o herdei de meus pais. Quer dizer que sou uma pessoa irascível, tenho 

um gênio terrível. Então há um demônio embaraçoso. Estou quase no fim. Há outro, é o 

demônio do rancor. Tenho uma memória de elefante. Alguém uma vez me disse: ―Você não é 

tão rancoroso. Mas você se lembra de coisas por 30-40 anos‖.  

Apenas uma listinha desse lado. Uma lista bem pequena. E esses são os demônios que não 

tenho: um poderia ser chamado de ―demônio do nada‖, este aparece simplesmente quando 

minha criatividade ou imaginação me abandona. Quer dizer que as coisas se tornam 

totalmente silenciosas e vazias e não há nada lá. Mas isso nunca aconteceu comigo o que é 

algo pelo qual sou profundamente grato. 

Assim, termina o documentário ―A Ilha de Farö‖. E a tela se enche de mar, da 

inescrutável imensidão azul, pela última vez. 

Ingmar Bergman é como alguns dos seus personagens. Pode ser o Dr. Isac Borg de 

―Morangos Silvestres‖, ou pode ser o marido infiel, Johan de ―Cenas de Um Casamento‖ ou o 

angustiado cavaleiro de ―O Sétimo Selo‖ e ainda muitos outros personagens que nos 

encantaram ao longo da vida. A todos eles, Bergman emprestou sua alma, projetou-se e, por 

que não dizer, estilhaçou-se em cada um, até tornar-se o personagem principal de seus filmes 

e da vida.   

Em janeiro de 2004 Bergman esvaziou seu apartamento em Estocolmo e sua sala no 

Teatro Dramático Real. Ele decidiu nunca mais deixar Farö. 

Ernst Ingmar Bergman morreu em 2007 na sua adorada Ilha de Faro, um ano após a 

realização deste documentário, numa atmosfera de angústia existencial que fez parte de toda 

sua vida e que vemos presente no envelhecer de muitas pessoas. Em que consiste esta 

atmosfera da angústia? Inicialmente, pensando em Bergman, a primeira resposta seria o vazio 

da alma gerado pela ausência de respostas. Por que, afinal, temos um fim? Ninguém responde, 

nem mesmo Deus com todo seu séquito de anjos e adoradores com suas promessas e milagres 

possuem a chave do enigma da existência. Como ter fé, diante do silêncio e da mudez total? 
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Ser abençoado pelo conhecimento seria a única saída para ter acesso a Deus, retirar o véu que 

esconde sua face e finalmente ter revelados os segredos. 

Esgotando as possibilidades com um ―alguém‖ que não responde às nossas 

inquietações existenciais, pensemos na ciência com toda tecnologia disponível. Está sim, 

acessível a nós, seres solitários, finitos e desejosos de vida. Os trabalhos de pesquisa 

apresentados abrem caminho para o desenvolvimento de medicamentos que consigam 

prevenir e tratar as doenças e entender, acima de tudo, o mecanismo de funcionamento do 

corpo humano, haja vista que com o processo de envelhecimento estamos mais susceptíveis a 

males diversos e, muitas vezes, desconhecidos até da medicina. A ciência poderá ocupar o 

reinado de Deus? Podemos pensar na ciência como uma aliada de Deus, como aquela que 

estará a seu dispor, permintindo que o envelhecimento transcorra de forma saudável e acima 

de tudo, com respeito e ética. 

A velhice que se constrói com os anos se faz nas relações e se dá através do olhar do 

outro. Quando nos ausentamos de um mundo construído por múltiplos olhares, nossa solidão 

é denunciada da forma mais crua e implacável. Não pertencemos a nada e a ninguém, 

simplesmente passamos. Esta velhice solitária talvez seja um dos ingredientes básicos da 

angústia existencial: o saber-se só. Como diria o saudoso cronista, comentarista esportivo, 

poeta e compositor brasileiro Antônio Maria de Araújo Morais (Recife, 1921 – Rio de 

Janeiro,1964): ―Se eu morresse amanhã de manhã, minha falta ninguém sentiria, do que eu 

fui, do que eu fiz, ninguém se lembraria‖.  

Eram dele as palavras: 

 

Às vezes, me sinto muito só. Sem ontem e sem amanhã. Não adianta 

que haja pessoas em volta de mim. Mesmo as mais queridas. Só se 

está só ou acompanhado, dentro de si mesmo. Estou muito só hoje. 

Duas ou três lembranças que me fizeram companhia, desde segunda-

feira, eu já gastei. Não creio que, amanhã, aconteça alguma coisa de 

melhor. (O diário de Antônio Maria)
24

 

 

Antônio Maria morreu jovem, mas a sua angústia de uma existência solitária não foi 

diferente da angústia de Bergman na pele do velho Dr. Isak Borg de Morangos Silvestres. 

Homens de idades diferentes, vindos de culturas distintas, mas tomados pelo mesmo vazio na 

alma.  

                                                           
24

 Texto extraído de: Nogueira Jr. (2011). Antônio Maria. Disponível em 

http://www.releituras.com/antoniomaria_bio.asp. Acesso em 06/11/2011. 

http://www.releituras.com/antoniomaria_bio.asp
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A diferença entre eles está no tempo porque com o envelhecimento a solidão fica 

potencializada e perguntamos ao desconhecido, para algo dentro de nós: o que fazer para 

abreviá-la? A solidão, este inimigo oculto de todos os dias e de todos nós, pode ser devastador 

para o ser humano em qualquer fase da vida, mas na velhice trabalha silenciosamente, toma 

proporções assustadoras e seus resultados são, muitas vezes, imprevisíveis. É aquele que 

trabalha na calada da noite ou num dia inteiro que se anuncia.  

É irônico, mas vivemos uma relação inversamente proporcional entre Vida e Morte: 

enquanto a morte persegue a todos, a vida se faz mais atraente, o verde das folhagens se torna 

mais verde e o vermelho das rosas sangram de alegria. 

   Após percorrer este longo caminho pelo cinema que retrata a consciência da finitude 

de Bergman, observa-se que pior que a ameaça de morte constante ao longo da vida, são as 

inúmeras perguntas e inquietações relacionadas às questões da fé num Deus que silencia nos 

momentos mais delicados da vida.  

A figura humana que Bergman deu à morte com uma cara de palhaço, não para ser 

temido e sim para proporcionar gargalhadas nas pessoas, ainda assim é apavorante. Quem 

pode acreditar nas terríveis intenções deste ―palhaço‖? Quem ri de quem?  

Pensando se Bergman é atual com suas questões, atreve-se a responder que sim. A 

morte é constantemente ―driblada‖, assim como no jogo de xadrez do cavaleiro Antonius 

Block, ou pelo menos, julgamos que é. Ilusão ou não, achamos que é possível escapar, tornar 

infinito este viver tão complexo, tão cheio de vida e morte. Elas andam lado a lado, uma não 

caminha sem a outra, mas a ―maldita‖, independente da fase, está lá, espreitando, afiando a 

sua foice para agir, algumas vezes, inesperadamente. Será que, com isso, podemos falar que 

velhice corresponde à ideia de fim? 

Nos filmes do cineasta observa-se que, independente do momento de vida, a morte 

será sempre uma ameça constante. Não está reservado ao velho morrer antes porque é velho. 

Todos nós, a partir da concepção, podemos morrer, injusto ou não, assim é. Morremos todos 

os dias ―um pouquinho‖, até o momento que morremos, ―totalmente‖. Pode-se explicar da 

seguinte maneira: pensar a vida como a face positiva de uma moeda e a morte como sua face 

negativa. Com a passagem dos anos, os traços da vida impressas na parte vivente vão 

perdendo seus contornos, dia a dia, enquanto, no seu lado oposto, as marcas da morte vão 

sendo reforçadas, ficando viçosas e claras. Perde-se um pouco de vida todos os dias até que, 

um dia, se perde totalmente. 



85 

 

 

Nascemos com ―um olhar de despedida‖. A questão é que não nos damos conta disto. 

É ilusão pensar que a juventude faz as coisas serem permanentes e a velhice nos leva ao 

―adeus‖ constante. A cada dia um novo ―adeus‖ e um velho ―olá‖ em movimentos cíclicos do 

viver e morrer.  

Respondendo à pergunta formulada no início deste trabalho, sobre ―como viver com 

esta ameaça constante?‖ Mais do que se prender à fixação do inelutável, talvez os caminhos 

da espiritualidade possam acender uma luz que nos leve à verdadeira tranformação, não como 

algo mágico, mas sim como algo compreendido pelo indivíduo através do conhecimento das 

―coisas‖. Daí a importância do cinema asiático com filmes que tratam os mistérios de vida e 

morte com recursos internos do ser humano que transcendem e que ao mesmo tempo 

trabalham o sofrimento através do próprio humano com suas angústias, dúvidas e demônios.  

Encontrar a chave para esta pergunta por Bergman, nos parece impossível, será um 

eterno refletir, uma busca constante mergulhando na infância de ―Fanny e Alexander‖, na 

desejada mãe inacessível, naquelas mulheres-personagens que serão quase todas as ―Karin‘s‖ 

de sua vida. Ou na luta contra um pai pastor, que reprime, humilha, invade e que além de 

tudo, têm Deus como seu aliado. Para Bergman, trata-se de um Deus punitivo que recolhe os 

seus amados sem perdão, que não poupa ―nem os artistas‖. Até seu filho mais amado, Cristo, 

foi abandonado na cruz! Que dirá nós, pobres seres humanos, pobres mortais pecadores! 

Assim pensava Bergman. 

O drama do abandono por Deus de um Cristo crucificado por homens pecadores é 

exemplificado no diálogo entre sacristão e pastor no filme ―Luz de Inverno‖. 

- Sacristão: Devo dizer que ler o Evangelho é um excelente sonífero, pelo menos de vez em 

quando. Agora estou na passagem da paixão de Cristo e as minhas dores pararam. Por isso, 

pensei em discutir com o senhor a paixão de Cristo, Seu sofrimento. O senhor não acha que é 

um equívoco enfatizar Seu sofrimento?  

- Pastor: O que quer dizer? 

- Sacristão: Enfatizar a dor física? Não pode ter sido tão ruim. Posso parecer presunçoso mas 

humildemente digo que sofri tanta dor física quanto Jesus. E Seus sofrimentos foram breves. 

Duraram umas 4 horas, certo? Sinto que ele sofreu muito mais em outro aspecto. Talvez eu 

esteja errado. Mas pense em Getsêmani, o pastor. Todos os discípulos de Cristo adoeceram. 

Eles não haviam entendido o sentido da última ceia. E quando os guardas chegaram, eles 

fugiram e Pedro O negou. Cristo já conhecia seus discípulos há 3 anos. Eles conviviam dia e 

noite mas nunca entenderam o que Ele pretendia. Eles O abandonaram, todos eles. Ele ficou 
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totalmente sozinho. Isto deve ter sido um grande sofrimento. Perceber que ninguém o 

compreende. Ser abandonado quando precisa contar com alguém. Isto deve ser extremamente 

doloroso. Mas o pior ainda estava por vir. Quando Cristo foi pregado na cruz, em meio ao 

sofrimento, ele gritou: ―Deus, meu Deus! Por que me abandonastes?‖. Ele gritou tão alto 

quanto podia. Ele achou que seu pai o havia abandonado. Achou que tudo que havia pregado 

era mentira. Nos momentos que antecederam sua morte, Cristo teve dúvidas. Certamente 

aquele deve ter sido seu maior sofrimento. Deus ficou em silêncio. 

Para Bergman (1996), o sacristão e o pastor aprenderam o que é a comunhão 

enigmática que todo o sofrimento origina. (...) Se uma pessoa é crente, pode-se dizer que 

Deus fala com ela. Se, pelo contrário, somos estranhos a qualquer concepção divina somos 

lançados à morte. Neste caso é indiferente se Deus se mantém calado ou se pronuncia, temos 

o coração vazio de fé. 

Já ―Morangos Silvestres‖, dos filmes selecionados, teve a forte marca do seu 

protagonista, talvez por isso, mostre uma velhice não marcada pelo fim. Um velho que 

enfrenta sua própria vida, sua própria morte, seus sonhos provocativos e ameaçadores e neste 

rememorar, durante a viagem entre a infância e a maturidade, se encontra, toma sua vida nas 

mãos, ―faz as pazes‖ com o passado e o presente, encontra seus pais e acena, num gesto 

caloroso, de ―finalmente, agora nos compreendemos e podemos nos despedir‖. 

E a quem pergunta se Bergman, com suas inquietudes da fé, ainda é um cineasta atual, 

responderemos com outra pergunta: Será que já não temos igrejas, padres e pastores 

suficientes?  

Nunca será suficiente, o ser humano é faltante, desejante, briga com sua fé, busca 

respostas na imagem e na palavra daquele que tem ―passe livre e crédito‖ de Deus. Cumpre 

penitências para alcançar a graça, o pedido que apenas o divino pode conceder. Assim se vive 

e se morre, não há como evitar, questionar a fé é uma constante que só é percebida por 

aqueles que enfrentam Deus e o Diabo todos os dias, trabalhando, estudando e lutando por 

mais um dia, mesmo que difícil, ainda assim, é mais um dia. 

 

 

 

 

 



87 

 

 

II PARTE 

UM TRIÁLOGO EXISTENCIAL NA BRECHA DO TEMPO 

                                                    

 

 

O estudo do documentário, da biografia de Bergman, da obra do filósofo e das 

impressões da pesquisadora, permitiu criar algo raro, uma brecha no tempo para a realização 

da troca de vivências, angústias e silêncios que vem a seguir.
25

  

Este triálogo virtual teve sua semente germinada nas reflexões sobre o envelhecer. 

Assim como as plantas, este se alimenta da fonte dos inquietantes filmes do cineasta Ingmar 

Bergman e, é claro, das palavras sobre o envelhecer do grande protagonista, Marco Tulio 

Cícero
26

. 

Graças a estes personagens, à estética da existência, à magia do tempo e a esta 

interlocução, este encontro ficcional foi possível. Bergman, Cícero e Eu, cada qual vindo de 

sua época específica, criaram tamanha atmosfera de cumplicidade, que o arrasador e 

imprevisível ―Tempo que os separa‖ não se configurou como um empecilho de linguagem ou 

                                                           
25

 Os diálogos foram extraídos das obras: Bergman, I. (1987). Lanterna mágica. (3ª ed.). Rio de Janeiro: 

Guanabara; Bergman, I. (1996). Imagens. São Paulo: Martins Fontes; Cícero, M. T. (2010). Saber envelhecer e a 

amizade (Neves, P., Trad.). Porto Alegre: L&M. 
26

 Marco Tulio Cícero nasceu em Arpino, próximo de Roma, em 106 a.C. e morreu assassinado pelo centurião 

Herênio a mando de seu inimigo político Marco Antônio. Político influente, jurista, orador, filósofo, sua obra – 

vasta e diversificada – é uma das mais importantes da literatura latina e influentes na cultura ocidental.  
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um desencontro de ideias, mas sim um encontro íntimo, de reflexões mútuas e de saberes 

partilhados.  

Este colóquio é para ser incorporado nesta imensidão que somos todos nós, sujeitos 

tão inconformados, tão ausentes de si e que, assim como Bergman vivem na atmosfera da 

angústia, causada pela ameça iminente de morte e o desejo de vida. O que eles dizem sobre 

nossa existência? 

 

- Pesquisadora: Senhores Cícero e Bergman... Sou Luciana Helena Mussi, nascida em 1961, 

São Paulo – Brasil, engenheira, psicóloga e mestranda nos estudos do envelhecimento, 

mergulhada em meus devaneios noturnos, os convido para este breve colóquio na tentativa de 

refletirmos juntos sobre a angústia existencial no envelhecimento. Uma brecha encontrada no 

tempo associada a minha fantasia permitiram este encontro, me tornando não só interlocutora, 

mas também participante ativa neste Triálogo. 

- Bergman: Eu, Ernst Ingmar Bergman, nascido em 1918, Uppsala – Suécia, brilhante 

cineasta, homem pleno e bem-sucedido, mas pela ironia dos anos, já velho e angustiado com o 

passar do tempo, ainda sedento pelos anos de infância e juventude, sofrido porque sei que 

meu caminhar se esgota. Então a ti, Marco Tulio Cícero, homem sábio, político influente, 

jurista, orador e filósofo, ouso perguntar: Meu coração se inquieta, não desejo a morte, mas 

ela me assombra desde sempre. Tenho em mim, que esta inexorável velhice carrega a maldita 

nas suas entranhas, então, por que tenho que aceitar esta ―ingrata‖ que insiste em me desafiar? 

- Cícero: Minha cara senhora, muito me alegra teres me procurado, sei que não foi assim tão 

fácil este encontro, já que muitos anos nos separam, séculos de saber e imbecilidades. Mas 

graças ao todo poderoso Cronos, este encontro pode se realizar, brindemos a ele! Sr. 

Bergman, entendo que o conhecimento da filosofia ―permite atravessar sem desagrado todas 

as épocas da vida‖, ela nos ajuda a compreender este envelhecer, algumas vezes, tão penoso 

para alguns e tão doce e reconfortante para outros. Por certo, ―todo aquele que sabe tirar de si 

próprio o essencial não poderia julgar ruins as necessidades da natureza‖ e a morte é apenas 

uma delas. 

- Pesquisadora: Pensemos em morte como parte integrante da vida, como um processo que 

tem seu início no nascimento. Sendo parte da natureza, deve ser vista, também, como uma 

forma de sobrevivência: vivemos para a morte, seguimos em direção a ela. Onde começa uma 

e onde termina a outra, nunca saberemos. Este é, apenas, um dos enigmas existenciais que nos 

banhamos e nos questionamos diariamente. 
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- Bergman: Como podes dizer que a natureza deseja tamanha ruptura? Acaso as flores 

apreciam o murchar de suas pétalas? Por que não dizer dos frutos ao serem arrancados da 

árvore mãe para se tornarem o alimento alheio? Ou dos peixes capturados cruelmente do 

líquido que os mantém vivos? Por que insistem em não responder? 

- Cícero: Vejo que és um homem bastante insistente, espero que agora as minhas palavras 

toquem o teu mais profundo ser. Vamos tentar juntos algumas ideias: é irônico porque ―todos 

os homens desejam alcançar a velhice, mas ao ficarem velhos, se lamentam. Queixam-se de 

que ela chega mais furtivamente do que a esperavam. Por diabos, a velhice seria menos 

penosa para quem vive oitocentos anos do que para quem se contenta com oitenta anos? 

A ti pode parecer quase um insulto, mas insisto: ―simplesmente, é preciso que haja um fim; 

que, à imagem das bagas e dos frutos, a vida, espontaneamente, chegada a sua hora, murche e 

caia por terra. Pretender resistir à natureza não teria mais sentido que querer - como os 

gigantes - guerrear contra os deuses‖.  

- Pesquisadora: Sr. Bergman, se esta é tua intenção, lutar contra os verdadeiramente fortes, te 

alerto: vais sair deveras machucado deste embate. Há que se conviver na velhice com um tipo 

de régua que perde centímetros a cada dia. É o avançar dos dias rumo ao fim. Entenda que 

isto é vida e não morte em vida! Somos ameaçados desde sempre, o perigo é iminente e 

mesmo assim, desejamos desesperadamente viver. A velhice, não torna o perigo maior, mas a 

―gana por um pouquinho mais‖, talvez, sim. 

- Bergman: Se fiz julgar que lutarei até o fim pela vida... Sei que não tenho mais forças, meus 

filmes já tomaram muito de mim, até a última gota de sangue.  

- Pesquisadora: Especialmente porque foi gerado na tua velhice, sei que ―Saraband‖ teve um 

parto muito doloroso para ti, sofreu uma gestação repleta de demônios e fantasmas, frutos de 

uma memória que não mais te pertence, é de todos e de cada uma de tuas obras. Percebo em 

ti, caro cineasta, que através de teus filmes, especialmente por seu envelhecimento de 

―Morangos Silvestres‖ e pelo angustiado ―O Sétimo Selo‖, o quanto te sentes impotente e 

representado por esta total impotência. Assim como o cavaleiro medieval que retorna da 

guerra santa, Antonius Block, sei que anseias por um saber que lhe foi negado pelos anos ou 

talvez por ti mesmo.  

- Cícero: Sendo assim, se entramos na questão do desejado conhecimento, vamos falar, Sr. 

Bergman, de sua célebre frase: ―Fazer filmes é mergulhar até as mais profundas raízes, até o 

mundo da infância‖. Sabes, compreendes a profundidade de tuas palavras? Penso que, de fato, 

não compreendes, estás cego até para a tua rica produção. Neste caminhar, é importante 
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aprender com antecedência como suportar melhor os assaltos progressivos da idade. ―Será de 

fato a idade que devemos incriminar? É portanto ao caráter de cada um, e não à velhice 

propriamente, que devemos imputar todas essas lamentações‖.  

- Pesquisadora: Sr. Bergman, acompanhe o raciocínio do Sr. Cícero: o poder, a riqueza e o 

prestígio de um homem podem tornar a velhice mais suportável?  

- Cícero: ―Na extrema indigência, mesmo o sábio não poderia considerá-la leve; quanto ao 

imbecil, ele a julgará pesada mesmo na riqueza. As melhores armas para a velhice são o 

conhecimento e a prática das virtudes. Cultivados em qualquer idade, eles dão frutos soberbos 

no término de uma existência bem vivida. São as próprias faltas, as insuficiências, que os 

imbecis imputam à velhice‖. 

- Bergman: Meu amado sábio e minha cara senhora: tens uma compreensão das coisas da vida 

quase insuportável para mim. É fundamental que saibas: a minha linguagem se traduz pela 

minha obra, uma obra que me faz regressar, olhar para um passado até então evitado, uma 

tarefa que sei, dilacera meu coração, no mais profundo e lancinante vermelho. Agora, 

envelhecendo, percebo que sempre evitei rever meus próprios filmes, que experiência é esta 

que me deixa tão sobressaltado, angustiado, com vontade de chorar, zangado, com medo, 

infeliz, nostálgico, sentimental e não sei que mais! Será que a filosofia dos Deuses poderia 

explicar a um pobre mortal qual seria a rota de fuga para este Etna dentro de mim? 

Meus filmes foram concebidos em minhas entranhas, no coração, no cérebro, nos nervos, no 

órgão genital e, sobretudo, em meus intestinos. Uma vontade para a qual não existe nenhum 

nome foi quem os criou. Uma outra vontade, a que podemos denominar ―alegria de artífice‖, 

passou-os para o mundo dos sentidos. A pouco tu me falastes das faltas e insuficiências, com 

isto te digo: sou um pecador, sinto culpa por ter abandonado minhas mulheres e ter sido um 

pai negligente. Esse Bergman idoso que vos fala, que se autoanalisa de maneira impiedosa, 

sente remorsos quando descobre de que material é feito esse sentimento. Penso, algumas 

vezes, que sentimos culpa para nos infligirmos um sofrimento tolerável, muito pequeno em 

relação àquele que causamos nos outros. E, a partir desse insight, mesmo o sofrimento 

compensatório da culpa desaparece. Mas creias em minhas palavras: a criatividade salvou a 

minha vida. 

- Pesquisadora: Sinto-me compadecida de teus sofrimentos, me afliges demasiado, até porque 

compartilho de muitas de tuas angústias. Sei que teus filmes são a mais pura expressão de ti e 

de teus sentimentos. Sigo teus passos há anos, viajo pela tua obra, creio que, desde sempre. 



91 

 

 

Mas penso que minha emoção e meu amor por ti não devem dominar a pesquisadora que vos 

fala. 

- Cícero: Sou um homem determinado, não me deixo levar, portanto, sigo o meu objetivo que 

é trazer-te um pouco de luz sobre as agruras e desafios de um ―ser velho‖. Agora, desejo 

apresentar-lhes as ―quatro  razões possíveis para acharem a velhice detestável‖ e a cada uma 

delas farei uma contraposição. 

A primeira delas: ―a velhice afasta da vida ativa e subtrai dos assuntos políticos? De quais‖? 

―Não há assuntos públicos que, mesmo sem força física, os velhos podem perfeitamente 

conduzir graças à sua inteligência? Em verdade, se a velhice não está incumbida das mesmas 

tarefas que a juventude, seguramente ela faz mais e melhor. Não são nem a força, nem a 

agilidade física, nem a rapidez que autorizam as grandes façanhas; são as outras qualidades 

como a sabedoria, a clarividência, o discernimento. O que dizer então da memória, o fio da 

lembrança? Dizem os insanos, declina. Meu caro amigo, os velhos se lembram sempre 

daquilo que os interessa, conservam a memória tanto melhor quanto permanecem 

intelectualmente ativos. Isto é tão verdadeiro para os homens públicos, os homens célebres, 

quanto para aqueles sem qualquer posição social, tranquilos e sem ambição. E prestes muita 

atenção: quando já era bastante idoso, Sófocles ainda escrevia tragédias‖.  

- Bergman: Por certo, nunca estive tão lúcido e tão ativo como hoje, aos 88 anos. Se pensas 

que vivo uma solitária velhice, te enganas. Sou um homem saudável, espantosamente ágil 

para a minha idade. Faço tudo sozinho e procuro manter uma rotina, pois sou muito 

desorganizado. Levanto de manhã, caminho na beira do mar, volto e escrevo por três horas. 

Depois almoço e vejo filmes, ouço música, olho o mar e medito. Penso e escrevo. Durmo, 

sonho e assim prosseguem os dias.  

- Pesquisadora: É difícil imaginar melhor palco que uma ilha invernal para o último ato de um 

artista da solidão, que és tu, o último dos mestres do cinema. Foi o que aconteceu, te 

apaixonastes pelo mistério da Ilha de Farö (uma preciosidade mergulhada no Báltico, na costa 

da Suécia), onde comprastes uma casa em 1960 e nela decidistes pelo recolhimento definitivo 

em 2004. Como vês, não padecestes destes problemas mesquinhos da velhice, perda de 

memória, lapsos. Quanto mais o envelhecer te assola, mais intensas são tuas lembranças. Elas 

te devoram, seja em delírio onírico, seja pelos fatos vividos e isto te faz melhor, assim como a 

ilha que escolhestes para viver e morrer. Mas não esqueças: todo este contar e recontar de um 

passado, na verdade, está contaminado de muito presente, de Farö, da perda de sua amada 

Ingrid, da vida que tens hoje. 
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- Cícero: Me alegra saber que os senhores compartilham das minhas ideias e aproveitam o 

quanto podem, o tempo que lhes resta. Permitam-me entrar no segundo inconveniente suposto 

da velhice: ―as forças da idade‖.  

Penso que ―é preciso servir-se daquilo que se tem e, não importa o que se faça, fazê-lo em 

função de seus meios. A vida segue um curso muito preciso e a natureza dota cada idade de 

qualidades próprias. Por isso a fraqueza das crianças, o ímpeto dos jovens, a seriedade dos 

adultos, a maturidade da velhice são coisas naturais que devemos apreciar cada uma em seu 

tempo. É preciso resistir à velhice e combater seus inconvenientes à força de cuidados; é 

preciso lutar contra ela como se luta contra a doença; conservar a saúde, praticar exercícios 

apropriados, comer e beber para recompor as forças sem arruiná-las. Mas não basta estar 

atento ao corpo; é preciso ainda mais ocupar-se do espírito e da alma. Ambos, com efeito, se 

arriscam ser extintos pela velhice como a chama de uma lâmpada privada de óleo. E se o 

corpo se afadiga sob o peso dos exercícios, o espírito se alivia exercitando-se. Gosto de 

descobrir o verdor num velho e sinais de velhice num adolescente. Aquele que compreender 

isso envelhecerá em seu corpo, jamais em seu espírito‖. 

- Bergman: Concordo com tuas palavras, é preciso, acima de tudo, alimentar o espírito. Penso 

e sinto através do cinema, o que é bem diferente de apenas "fazer" cinema. A minha arte 

alimenta, conforta e ao mesmo tempo me angustia quando penso tratar-se de um enorme 

acerto de contas.  

- Pesquisadora: Mas é assim que deve ser: a arte deve ser provocativa, progressiva, reflexiva, 

intensa nas imagens e nos não-ditos, ela fala pelos olhares, aquele olhar gélido e sofrido do 

velho Isak Borg, personagem principal de ―Morangos Silvestres‖. Também se expressa pelo 

cavaleiro Antonius Block, um homem à procura das palavras e respostas de Deus para viver e 

que na ausência delas lhe resta, apenas, o abraço da morte.  

Proponho, senhores, um brinde ao ―Sétimo Selo‖, ao filme que acalenta meu coração, e não 

me perguntes o porquê. Nele se vê loucuras, vitalidade, força de vontade, um desejo e luta 

real pela vida. Se engana quem pensa que ―O Sétimo Selo‖ fala, apenas, de morte. Levei anos 

para perceber isto, para perceber vida neste filme. Além de ser tratado com paixão e prazer 

angustiantes, próprios da existência de todos nós. Sei que muito breve entraremos na Morte, 

portanto não me adianto na discussão. Sr. Bergman, se pensas que não aprendo, chego a 

confundir-me contigo ... é pena que estejas tão distante. Posso entender porque te afliges com 

a morte. Aguardes, ela virá.  
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- Cícero: ―Chegamos ao terceiro agravo feito com frequência à velhice: ela seria privada de 

prazeres. Mas que maravilhosa dádiva nos proporciona a idade se ela nos poupa do que a 

adolescência tem de pior! A busca desenfreada da volúpia é uma paixão possessiva, sem 

controle. Ela é a causa da maior parte das traições em relação à pátria, da queda dos Estados, 

das conivências funestas com o inimigo. É por causa dela que se cometem violações, 

adultérios e outras torpezas‖. Conto tudo isso ―para vos fazer compreender que, se o bom 

senso e a sabedoria não são suficientes para nos manter afastados da devassidão, cumpre 

agradecer também à velhice por nos livrar dessa deplorável paixão. A volúpia corrompe o 

julgamento, perturba a razão, turva os olhos do espírito, e nada tem a ver com a virtude. 

Uma vez liberada a alma, se posso dizer, das obrigações da volúpia, da ambição, das 

rivalidades e das paixões de toda espécie, as pessoas tem o direito de se isolarem para viverem 

enfim, como se diz, consigo mesmas‖!  

- Bergman: Meu caro amigo creio que agora não posso estar de acordo com teus pensamentos. 

Como já disse antes, me sinto bem, talvez até envaidecido, de contar a minha vida, 

frequentemente, para muitas mulheres, algumas bem jovens. Sempre fui sedutor e falar disto 

me faz rir, já que lembro de fatos engraçados. Me sinto sempre obrigado em reverenciar as 

mulheres que conheci, das quais me orgulho e com as quais muito aprendi. Foram todas 

belíssimas, cada qual com sua beleza e um tipo de inteligência própria, Bibi Anderson, Liv 

Ullmann, Ingrid Thulin...e não duvides, todas, de fato, existiram em minha vida. Mas devo 

informar-te, que nem tudo são flores, muito sofri com a separação de minha terceira esposa. 

Era uma experiência estranha aquela de amar alguém com quem não era possível viver. 

- Pesquisadora: Com tuas palavras confessas, Sr. Bergman, vejo que se lhe fosse possível, tê-

las, hoje, todas, ao teu lado, que velhice feliz e ardente terias. Sinto em ti que os prazeres da 

carne, ainda te excitam, te fazem vivo, pulsante, um misto de gozo, erotismo e plenitude. Não 

te ofendas com o que digo, que Deus, se ele existe, abençoe as obrigações da volúpia! 

- Cícero: Como ousam? Nem sei se compreendo, prefiro abster-me de quaisquer comentários 

e retornar para a nossa quarta e última razão de temer a velhice, ―a que desola e acabrunha 

particularmente as pessoas de minha idade: a aproximação da morte‖, a incontestável.  

―Como é lastimável o velho que, após ter vivido tanto tempo, não aprendeu a olhar a morte de 

cima! Cumpre ou desprezá-la completamente, se pensarmos que ela ocasiona o 

desaparecimento da alma, ou desejá-la, se ela confere a essa alma sua imortalidade. Não há 

outra alternativa. Por que eu temeria a morte se, depois dela, não sou mais infeliz, quem sabe 
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até mais feliz? Aliás, quem pode estar seguro, mesmo jovem, de estar ainda vivo até o 

anoitecer‖?  

- Bergman: Não houve um dia em minha vida em que não pensei na morte. Ou, em que o 

pensamento de morte não tenha me tocado de alguma maneira. Percebi: você é uma luz que é 

acesa e então um dia ela é apagada.  

- Pesquisadora: Com base no que dizes, ―chegamos na morte que nos espreita‖ a todo 

momento, não só na velhice.  

- Cícero: ―Por que fazer disto motivo de queixa à velhice, se é um risco que a juventude 

compartilha? Foi após a morte de meu filho que me dei conta de que a morte sobrevém a 

qualquer idade‖. 

- Bergman: Perdoas-me te interromper, mas também fui assolado por algo devastador: a morte 

de minha amada Ingrid, minha última mulher, há 8 anos. Pensei: nunca mais verei Ingrid, ela 

se foi para sempre. Mas a coisa estranha é que sinto intensamente a presença de Ingrid, 

sobretudo aqui em Farö. Será que é possível sentir a presença de uma pessoa se ela não existe, 

posso? 

- Pesquisadora: Sr. Cícero, antes da tua resposta, deixa-me falar. Creio que o que existe de 

pior neste fim inevitável seja a perda daqueles que amamos, que, teoricamente, não os 

veremos mais. Esta é a verdadeira consciência da finitude do outro e da nossa. E este fato, 

sim, porque trata-se de um fato, não está reservado apenas a nós três. As perdas estão 

reservadas a humanidade e algum dia, somos visitados por elas. E ainda sedentos de vida 

somos recolhidos um a um, assim como colhem morangos, cerejas e todo vermelho da 

natureza. 

- Cícero: Meu caro, ―quando o fim chega, o passado desaparece. Quanto às horas, elas se 

evadem, assim como os dias, os meses, os anos. O tempo perdido jamais retorna e ninguém 

conhece o futuro. Contentemo-nos com o tempo que nos é dado a viver, seja qual for! Para ser 

aplaudido o autor não tem necessidade de desempenhar a peça inteira. Basta que seja bom nas 

cenas em que aparece. Do mesmo modo, o sábio não é obrigado a ir até o aplauso final. Uma 

existência, mesmo curta, é sempre suficientemente longa para que se possa viver na sabedoria 

e na honra.  

Os frutos da velhice são todas as lembranças do que anteriormente se adquiriu. Que há de 

mais natural para um velho que a perspectiva de morrer? Quando a morte golpeia a juventude, 

a natureza resiste e se rebela. Assim como a morte de um adolescente me faz pensar numa 

chama viva apagada sob um jato de água, a de um velho se assemelha a um fogo que 
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suavemente se extingue. Os frutos verdes não devem ser arrancados à força da árvore que os 

carrega; quando estão maduros, ao contrário, eles caem naturalmente. Do mesmo modo, a 

vida é arrancada à força dos adolescentes, quanto deixa aos poucos os velhos quando chega a 

hora. Consinto de tão boa vontade tudo isso que, quanto mais me aproximo da morte, parece 

que vou me aproximando da terra como quem chega ao porto após uma longa travessia‖. 

- Bergman: Numa cirurgia que eu havia feito para extrair um abcesso, sei, aconteceu uma 

coisa química, não foi uma morte real, mas uma morte artificial. Na morte verdadeira, pode 

ser simplesmente que Ingrid esteja esperando por mim e que ela exista e que ela virá me 

encontrar. Aceito que irei encontrar a Ingrid com minha morte, evito aquele outro pesadelo 

que nunca a encontraria de novo. Mas agora, te deixo a palavra, já que muito me emociona 

falar de Ingrid. 

- Cícero: Compreendo-te, porque o mesmo acontece comigo quando falo de meu filho. Mas 

―não deveríamos nos afligir com a morte, já que ela dá acesso à eternidade. Pode acontecer 

que se sinta uma certa apreensão no momento de morrer, mas isso dura pouco. Cada um de 

nós deve morrer, com efeito; hoje mesmo, talvez. Mas com a obsessão da morte, que pode 

sobrevir a qualquer momento, como conservar o espírito calmo‖? 

Hoje percebo que ―a substância que engloba uma viva inteligência, uma vasta memória do 

passado, um sólido conhecimento do futuro, tantos talentos, saber e descobertas, não poderia 

ser mortal. A alma está sempre em movimento: este não tem começo - a alma é seu próprio 

motor - e não terá fim, pois a alma não abandonará a si mesma. Além disso, como a alma é 

homogênea por natureza e não contém elemento díspar, ela não pode ser fracionada. Ora, sem 

fracionamento não há morte possível‖.  

―Minha alma desperta sempre pressagiou o futuro, como se tivesse adivinhado que, uma vez 

deixada a vida, ela finalmente viveria. Não, se fosse verdade que as almas não são imortais, os 

grandes homens não realizariam tantos esforços para alcançar a glória e a imortalidade‖. 

―Deixo a vida não como quem sai de casa mas como quem sai de um albergue onde foi 

recebido. A natureza, com efeito, nos oferece uma pousada provisória e não um domicílio‖. 

―Fui eu que queimei seu corpo quando ele é que deveria ter queimado o meu. Mas sua alma 

não me abandonou; ela vela sobre mim desde aquele lugar aonde ela sabe que devo ir‖. 

Aceitei corajosamente o luto por meu filho, não por resignação, ―reconfortava-me a ideia de 

que a separação e o afastamento seriam de curta duração‖.  

- Bergman: Não tenho mais tempo, gostaria de terminar este encontro confessando que minha 

obra foi uma forma de catarse de um viver sofrido, angustiado pelas dúvidas existencias, 
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algumas até movidas pela arrogância que me invadiu durante anos. Sei que as respostas que 

tanto procurei na concepção de meus filmes, nunca as encontrarei, porque assim Deus o quis. 

Ele se mantém em silêncio, talvez para mim que não consiga ouvir sua voz. Às vezes penso 

que não sou correto quando O julgo e que ele sempre falou a mim, a sua maneira, dentro de 

mim, através de minha própria voz. 

- Pesquisadora: Assim termina este colóquio, restando as reflexões de cada um, vindas cada 

qual de um instante na linha do tempo. Espero encontrá-los novamente, se assim os Deuses 

desejarem. 
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EPÍLOGO 

DO SILÊNCIO DE DEUS AO SILÊNCIO DO ENVELHECER 

 

Caminho, trajetória, percurso da nossa breve existência que começa no ―Silêncio de 

Deus‖ e termina no ―Silêncio do Envelhecer‖. As histórias e biografias de Bergman, Cícero, 

Deméter e pesquisadora que nortearam esta dissertação, também tiveram seu início no vazio 

do nada, da atmosfera angustiante do desconhecido, na ausência de respostas e na busca do 

conhecimento para os enigmas não decifrados de vida/morte. Neste caminho de desejo 

alucinante de vida, os quatro protagonistas envelheceram, cada qual a sua maneira, tiveram 

suas perdas e foram, constantemente, ameaçados pela morte, a ―maldita‖ que espreita pelos 

cantos, todo tempo e se apresenta quando menos esperamos.  

Assim como eles, todos cumprem a jornada de sacrifícios e ausências. Compreender 

Deus, como pede o cavaleiro Antonius Block, e só encontrá-lo na omissão de sua presença 

significa morrer em vida no vazio de uma ausência de respostas. Ele diz que quer 

conhecimento, não fé ou pressunção, não se trata de querer garantias, ele espera um Deus 

sábio, que venha de braços abertos e que lhe revele o rosto, não aquele que lhe desperte medo. 

Para ele a vida não tem sentido quando se vive na ignorância de tudo e um dia ser 

surpreendido com a escuridão da morte.  

Bergman na dimensão de ―O Sétimo Selo‖ representa o medo ―insano da morte‖, não 

só de seu personagem mas dele mesmo. Com isso ele se debate no dilema de ―ter ou não fé‖, 

o que acontecerá com aqueles que não a têm? Tirar Deus da alma, talvez, fosse uma saída, 

mas o conhecimento do mistério das coisas reside neste Ser enigmático. Portanto, de uma 

forma ou de outra, estamos presos a Ele. 

Imerso na angústia da sua incompreensível existência o cavaleiro lamenta a vida de 

eternas buscas, caçadas, atos, conversas sem sentido ou ligações. Postergar a morte no jogo de 

xadrez significa, para ele, a possibilidade de muito mais nesta vida a descobrir. Por que Ela 

me retira de cena no momento em que volto para casa, para o amor, para um ressignificar de 

experiências? De fato, não parece justo. E Deus não responde, nem se gritarmos e fizermos 

todas as promessas a todos os santos, implorarmos a concessão da graça, nossa voz não ecoa, 

não tem a força de chegar até o divino. 

Envolta neste véu delicado e surpreendente que é o percurso da dissertação, 

pesquisadora, vida/morte, angústia e silêncio voltaram a se encontrar. Neste caso, porque nem 

sempre é assim, a dor foi lenta, cortante, ao ver uma vida ―jovem‖ de alguém querido que se 
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esvaía a cada dia pelo monstro do câncer, uma doença que suga do ser humano toda 

possibilidade de esperança. Para alguns esta doença tem sua origem nas questões emocionais 

não resolvidas, originadas da angústia do inaceitável, da ausência de palavras até para a 

elaboração da dor psíquica. O que se espera, diante disto, é a salvação daquele que pode 

operar milagres, que nos movimenta como peças de um jogo de xadrez e determina quem 

ganha, quem perde e quem sai de cena. E na velhice, como suportar tudo isso? Como 

enfrentar o silêncio de Deus, quando se quer ter, pelo menos, mais uma chance? 

Para responder esta difícil pergunta, penso no discurso do falecido Steve Jobs
27

 (1955- 

2011) aos formandos da Universidade de Stanford em 2005. De um homem que sempre viveu 

a tecnologia, conhecemos seu lado sensível, aquele que o fez ser o gênio que foi. É estranho 

escrever sobre pessoas que já morreram, insistimos em usar os verbos no tempo presente, a 

resistência à constatação da morte é enorme, parece um insulto para quem se foi, restando a 

indignação e o alívio para quem ficou.  

Suas histórias de vida falam muito ao envelhecimento, sobre ―ligar os pontos‖, tecer a 

jornada com os fios e a matéria prima que a vida oferece. Para ele tudo tem um sentido e está 

ligado: 

 

De novo, você não consegue conectar os fatos olhando para frente. 

Você só os conecta quando olha para trás. Então tem que acreditar 

que, de alguma forma, eles vão se conectar no futuro. Você tem que 

acreditar em alguma coisa – sua garra, destino, vida, ―karma‖ ou o que 

quer que seja. Essa maneira de encarar a vida nunca me decepcionou e 

tem feito toda a diferença para mim. (2005) 

 

Acreditar naquilo que nos move e nos impulsiona para trilhar novos caminhos, não 

importa quais sejam, o que vale é que exatamente naquele momento, a escolha foi feita. Boa 

ou má, com erros ou acertos, fica o aprendizado que nos permite ligar os feitos de uma vida 

que pode ser longa ou breve, mas que de alguma forma fazem sentido e ganham significado. 

O velho Dr. Isak Borg de ―Morangos Silvestres‖, assim como o jovem e bem-sucedido 

Steve Jobs, fez suas próprias ligações, realizou sua viagem para conseguir o conhecimento das 

coisas, revisitou seu passado para seguir a vida, não como uma obrigação, mas algo que se fez 

necessário para aplacar a angústia dos dias que lhe pareciam finais. Este Deus da viagem seja 

de ida ou de volta, fala e estende os braços e oferece possibilidades.   

                                                           
27

 Fischmann, R. (2011). Transcrição completa do discurso de Steve Jobs na Universidade de Stanford, em 2005. 

Disponível em http://macmagazine.com.br/2008/12/12/transcricao-completa-do-maravilhoso-discurso-de-steve-

jobs-na-universidade-de-stanford-em-2005/. Acesso em 10/10/2011. 

http://macmagazine.com.br/2008/12/12/transcricao-completa-do-maravilhoso-discurso-de-steve-jobs-na-universidade-de-stanford-em-2005/
http://macmagazine.com.br/2008/12/12/transcricao-completa-do-maravilhoso-discurso-de-steve-jobs-na-universidade-de-stanford-em-2005/
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Realmente, a vida nos oferta perspectivas e são muitas, só não temos olhos preparados 

para ver, ouvidos sensíveis para compreender o verdadeiro sentido dos acontecimentos, 

paladar para degustar calmamente as lembranças, boas ou más, e tirar o melhor proveito delas 

e, finalmente, tato para lidar com todas estas coisas que soam tão complexas para um ser que 

sofre pelos ―seus‖ silêncios divinos, por tantas mortes acumuladas, pela voracidade da vida e 

pela incômoda consciência da finitude infinitamente mais violenta na velhice. 

Para Steve Jobs ter fé e amor pelo que se faz, descobrindo o que se ama, é tudo. Dar 

significação a sua produção:   

 

Se você ainda não encontrou o que é, continue procurando. Não 

sossegue. Assim como todos os assuntos do coração, você saberá 

quando encontrar. E, como em qualquer grande relacionamento, só 

fica melhor e melhor à medida que os anos passam. Então continue 

procurando até você achar. Não sossegue.    

 

Então, por que o envelhecimento deve ser silencioso e solitário? Como disse o gênio 

da arte da tecnologia, procure sempre, os anos nos fazem melhores, de um jeito diferente, mas 

melhores. Isak Borg diz ―não‖ à velhice solitária e faz escolhas, reata relacionamentos, 

corrige aquilo que lhe é possível e repensa seus enganos. 

Jobs diz: ―Se você viver cada dia como se fosse o último, um dia ele realmente será o 

último.‖ E o espelho de todas as manhãs denuncia: ―Se hoje fosse o meu último dia, eu 

gostaria de fazer o que farei hoje? E se a resposta é ‗não‘ por muitos dias seguidos, sei que 

preciso mudar alguma coisa‖. 

A questão nesta afirmação de Jobs, é que nunca achamos que este dia, o dia de hoje, 

pode ser o último. A consciência da finitude reluta em ser aceita dentro de nós. Filmes da 

Pixar falam disso. O sucesso da Trilogia Toy Story
28

 (Mussi, 2010) é um exemplo: nem 

Woody e sua turma pensavam na finitude de suas vidas. Ou o velho de ―UP – Altas 

Aventuras
29

‖ que perde sua amada esposa e se vê obrigado a carregar sua casa nas costas, 

numa viagem sem fim, preservando suas lembranças, sua vida, do furioso rio do tempo.  

Segundo Jobs, a ferramenta mais importante para ajudar alguém a tomar grandes 

decisões é lembrar que a morte pode estar mais perto do que pensamos: ―Porque quase tudo -  

expectativas externas, orgulho, medo de passar vergonha ou falhar - caem diante da morte, 

deixando apenas o que é, apenas, importante. (...) Você já está nu‖. 

                                                           
28

 Trilogia: Toy Story, 1995, EUA, 81 minutos; Toy Story 2, 1999, EUA, 92 minutos; Toy Story 3, 2010, EUA, 

103 minutos. 
29

 UP: Altas Aventuras, 2010, EUA, 96 minutos. 



100 

 

 

Se existe algo na vida que não pertence ao campo dos enigmas é a afirmação de Jobs 

sobre o fim, um fim que lhe foi, ironicamente, tão próximo: 

 

Ainda assim, a morte é o destino que todos nós compartilhamos. 

Ninguém nunca conseguiu escapar. E assim é como deve ser, porque a 

morte é muito provavelmente a principal invenção da vida. É o agente 

de mudança da vida. Ela limpa o velho para abrir caminho para o 

novo.  

 

Não há como fugir: envelhecer pressupõe alterações físicas, psicológicas e sociais do 

ser humano. São mudanças que fazem parte de um processo de vida individual que têm como 

ciclo: nascimento, crescimento, amadurecimento, envelhecimento e morte. As transformações 

decorrentes desse processo têm suas próprias peculiaridades, relacionadas com as 

características genéticas, estilo de vida e forma como cada indivíduo lida, trata e se relaciona 

com os recursos do meio e com sua própria ideia de fim. 

A verdade é expressa por uma inevitável consciência de finitude com um tempo 

trabalhando sempre implacável e diante disto não é possível pedir mais tempo. Como afirma 

Goldfarb: ―A idade cronológica segue seu curso, sem piedade, real e absoluta lutando a cada 

instante com o tempo vivido que avança independente dos desejos e objetivos alcançados no 

decorrer do caminho‖ (1998: 62). 

Ah...mas o que fazer com um desejo de vida urgente, ávido por todos os segundos 

concedidos pelo senhor tempo? Estas inquietações, perguntas com ou sem respostas, 

hipóteses comprovadas ou não, fazem parte da reflexão sobre o silêncio do envelhecer. O que 

significa tudo isto quando envelhecemos? 

No ―Triálogo existencial na brecha do tempo‖ encontramos algumas respostas às 

angústias existenciais de um Bergman já velho e sedento por conhecimento que se inquieta, 

não deseja a morte, ela o assombra desde sempre. Ele diz: ―Tenho em mim, que esta 

inexorável velhice carrega a maldita nas suas entranhas, então, por que tenho que aceitar esta 

‗ingrata‘ que insiste em me desafiar?‖. 

O filósofo Cícero acredita que o conhecimento da ciência permite à todos atravessar, 

sem grandes sobressaltos, todas as fases da vida. A ciência ajuda o indivíduo a compreender o 

envelhecer, algumas vezes, tão penoso para alguns e tão doce e reconfortante para outros. Mas 

ele admite que ―todo aquele que sabe tirar de si próprio o essencial não poderia julgar ruins as 

necessidades da natureza‖ e a morte é apenas uma delas. 
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Penso que a morte deve ser entendida como parte integrante da vida, como um 

processo que se inicia no nascimento. Sendo parte integrante da natureza, é uma das múltiplas 

formas de sobrevivência: vivemos para a morte, seguimos em direção a ela. Onde começa 

uma e onde termina a outra, nunca saberemos. Este é, apenas, um dos enigmas existenciais 

que nos banhamos e nos questionamos diariamente. 

Cícero não compreende os homens, ele os questiona: ―todos os homens desejam 

alcançar a velhice, mas ao ficarem velhos, se lamentam. Queixam-se de que ela chega mais 

furtivamente do que a esperavam. Por diabos, a velhice seria menos penosa para quem vive 

oitocentos anos do que para quem se contenta com oitenta anos?‖ De fato, ninguém quer 

morrer jovem, todos lamentam a perda de quem não viveu suficientemente, ou seja, não 

envelheceu. Então, qual a razão de tantos lamentos sobre a velhice? Ficaríamos menos 

interessantes, nos restando a solidão do abandono daqueles que ainda não chegaram lá? 

Na verdade a questão de tanto desconforto é outra. Convivemos na velhice com um 

tipo de régua que perde centímetros a cada dia. É o avançar dos dias rumo ao fim. Mas isto é 

vida e não morte em vida! Somos ameaçados desde sempre, o perigo é iminente e mesmo 

assim, desejamos desesperadamente viver. A velhice, não torna o perigo maior, mas a ―gana 

por um pouquinho mais‖. 

―Saraband‖ foi o último filme de Bergman gestado na sua velhice e povoado por 

demônios do bem e do mal, fantasmas, restos de uma memória que pertence e é compartilhada 

por todos. O envelhecimento de ―Morangos Silvestres‖ e o angustiado ―O Sétimo Selo‖ 

revelam um homem com muitas dores, medos e impotência. Assim como o cavaleiro 

medieval que retorna da guerra santa, Antonius Block, o cineasta anseia por um saber que lhe 

foi negado pelos anos ou talvez por ele mesmo. 

Para Cícero, ―as melhores armas para a velhice são o conhecimento e a prática das 

virtudes. Cultivados em qualquer idade, eles dão frutos soberbos no término de uma 

existência bem vivida. São as próprias faltas, as insuficiências, que os imbecis imputam à 

velhice‖. 

Bergman sempre soube que sua vida se traduziu pelo conjunto de sua obra. Através 

dela, ele regressa, revê e ressignifica um passado até então evitado, uma tarefa que lhe 

dilacera. Já envelhecido e revendo seus filmes, a experiência, aparentemente simples, o deixa 

―sobressaltado, angustiado, com vontade de chorar, zangado, com medo, infeliz, nostálgico, 

sentimental e não sei que mais!‖ Dentre tantos espelhos, a tela reflete o vazio de sua alma, a 

dúvida constante e o medo daquilo que lhe parece incontrolável. 
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Uma vida dedicada a arte, uma parte dela através do cinema com filmes concebidos 

nas ―entranhas, no coração, no cérebro, nos nervos, no órgão genital e, sobretudo, em seus 

intestinos‖. Uma vontade para a qual não existe nenhum nome foi quem os criou. Talvez o 

que Bergman não saiba é que quem os criou, talvez, fosse o Deus silencioso que tanto o 

angustiou, mas que se não fosse ele, o resultado não teria sido tão brilhante.  

O Bergman velho que expõe suas intimidades no documentário se autoanalisa de 

maneira impiedosa, sente remorsos e uma culpa constante. Mas ainda têm, como sempre teve, 

a criativadade como aliada de uma vida. 

O mestre em sua Ilha de Farö, melhor cenário para o último ato de um artista da 

solidão e que dela encontrou o caminho da arte angustiante, enigmática, das expressões vazias 

e sofridas que falam no seu silêncio. Envelhecer em Farö o fez mais intenso, mais saudoso, 

emocional e cidadão do mundo dos mistérios, das sombras. Talvez ele já esteve entre os dois 

mundos. Quando não existem respostas o mito explica, é o que Prétat (1997) fala: ―É o estar 

entre dois mundos, o nosso mundo, o mundo do qual brilha o sol, e o outro é o mundo da 

criação, onde todas as coisas têm sua origem. O vão da porta de Deméter abre-se aos sagrados 

mistérios que tiveram lugar no útero da terra e conduziram ao além, tradicionalmente 

considerado como governado por Hades, que era então o senhor da morte”.   

Dentro de realidades distintas, entre o Deus do Sol, Hélio e o Deus dos Mortos, Hades, 

Bergman contava e recontava o passado, contaminado de muito presente, de Farö, da perda de 

sua esposa Ingrid e da vida com arte que construiu. 

Uma arte que deve ser provocativa, progressiva, reflexiva, movimentada, intensa nas 

imagens e nos não-ditos, ela deve se revelar pelos olhares, alguns gélidos e sofridos como os 

do velho Isak Borg. Também se expressa por Antonius Block, um homem à procura das 

palavras e respostas de Deus para viver e que na ausência delas lamenta o abraço da morte. 

Mas se engana quem pensa que estes filmes falam, apenas, de morte e solidão. Eles trazem 

paixão e prazer angustiantes, próprios da existência de todos nós. Não promessas de felicidade 

vazias. 

A morte para Bergman sempre lhe tocou os pensamentos. Ele costumava dizer: ―você 

é uma luz que é acesa e então um dia ela é apagada‖. Mas ela nos espreita a todo momento, 

não só na velhice. Como diria Cícero ―é um risco que a juventude compartilha‖. Com a morte 

de seu filho ele constatou que a temida sobrevém a qualquer idade. 

Creio que o pior neste fim inevitável seja a perda daqueles que amamos, que, 

teoricamente, não os veremos mais. Esta é a verdadeira consciência da finitude do outro e da 
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nossa. E este fato, sim, porque trata-se de um fato, não está reservado apenas a alguns. As 

perdas estão reservadas à humanidade e algum dia, somos visitados por elas. E ainda sedentos 

de vida somos recolhidos um a um, assim como colhem morangos, cerejas e todo vermelho da 

natureza. Como bem afirma Cícero, ―quando o fim chega, o passado desaparece. Quanto às 

horas, elas se evadem, assim como os dias, os meses, os anos. O tempo perdido jamais retorna 

e ninguém conhece o futuro. Contentemo-nos com o tempo que nos é dado a viver, seja qual 

for!‖.  

Para o filósofo o que se colhe na velhice são os frutos das lembranças do que 

anteriormente se adquiriu. ―Que há de mais natural para um velho que a perspectiva de 

morrer? Quando a morte golpeia a juventude, a natureza resiste e se rebela. Os frutos verdes 

não devem ser arrancados à força da árvore que os carrega; quando estão maduros, ao 

contrário, eles caem naturalmente. Não deveríamos nos afligir com a morte, já que ela dá 

acesso à eternidade. Pode acontecer que se sinta uma certa apreensão no momento de morrer, 

mas isso dura pouco. Cada um de nós deve morrer, com efeito; hoje mesmo, talvez‖.  

À atmosfera da angústia de Bergman, à filosofia de Cícero sobre o envelhecer e às 

reflexões da pesquisadora, repousa o Mito de Deméter. Um conteúdo que muito se assemelha 

a um dos fatores mais angustiantes do envelhecimento: as perdas que enfrentamos, seja pelos 

amores amigos que se vão, seja pelos objetos e condições que nos orgulham e pelos quais 

lutamos toda vida para consegui-los, como a eterna busca pelo Santo Graal, o cálice usado por 

Jesus Cristo na Última Ceia, e no qual José de Arimateia colheu o sangue de Jesus durante a 

crucificação. 

Deméter fala da busca por conhecimento trilhada por todos nós. Da angústia 

experienciada por uma existência ameaçadora, com riscos e perigos quando se tem Hades por 

perto e ao mesmo tempo uma existência desejante por sua beleza e sedução. Diante do dilema 

de polos opostos, clamamos por respostas e encontramos, como consolo, ausências e 

silêncios. Estamos sós e temos que enfrentar a consciência do nosso fim sozinhos porque 

Deus não está fora, mas descansa em algum lugar, escondido numa espiritualidade a ser 

descoberta por nós. 

A Deusa viveu e envelheceu enfrentando as dores da vida como todos os mortais. 

Procurou a luz e a encontrou, não totalmente, mas nada é perfeito.  
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Fernando Pessoa
30

 em um de seus poemas diz assim: ―Tenho dó das estrelas luzindo 

há tanto tempo, tenho dó delas (...)‖. E ele se pergunta se ―não haverá um cansaço das coisas, 

de todas as coisas (...)‖. Quanta tristeza nas palavras de Fernando Pessoa. A luz que faz as 

estrelas luzirem é aquela que nos faz acordar todos os dias e enfrentar o ―cansaço das coisas, 

de todas as coisas‖. Fácil? Com certeza não é. O cansaço faz parte de todos os momentos e de 

todas as fases deste incerto viver. Ficamos mais cansados com a velhice? Nascemos já 

cansados de tudo; da espera, da saudade, da morte e dos silêncios.  

O presente é cheio de passado, um passado que alimenta, constrói e tece a teia da vida, 

uma vida que nos escapa pelas mãos. Nesta jornada, muitas são as versões e interpretações 

que damos aquilo que vivemos. 

Na entrada da porta da casa de Jung, em Küsnacht, há uma citação latina que significa 

―Invocado ou não, o deus aparece‖. Acreditemos nas forças arquetípicas, elas nos iniciam 

numa história mítica, na esfera do mito, na história de todos nós, fala e ensina sobre a dor das 

perdas e a esperança da transformação vividas não só na velhice, mas em todas as fases da 

vida. 

Neste final de mais um percurso, vejo que a escolha de um tema de dissertação, 

necessariamente deve falar e tocar à alma do pesquisador. Compartilhar vivências com estes 

grandes, senão maiores Bergman, Cícero, Deméter e, porque não dizer Steve Jobs, significou, 

para mim, o verdadeiro conhecimento que oscilou, muitas vezes, entre os extremos da dor e 

os reveses da alegria. Espero ter chegado ao meu próprio ponto de mutação.  

Fiz ―ligações‖ e vi que se eu não tivesse feito isto, aquilo não teria acontecido e mais 

isto também não...e a história segue, não termina, pelo menos por enquanto. 

 

Ao término de um período de decadência sobrevém o ponto de 

mutação. A luz poderosa que fora banida ressurge. Há movimento, 

mas este não é gerado pela força... O movimento é natural, surge 

espontaneamente. Por essa razão, a transformação do antigo torna-se 

fácil. O velho é descartado, e o novo é introduzido. Ambas as medidas 

se harmonizam com o tempo, não resultando daí, portanto, nenhum 

dano. (I Ching)
31

 

 

Termina um ciclo, recomeça outro em constantes processos de mutação, incluindo 

perdas e ganhos. Remetendo à Mills, o verdadeiro artesão intelectual associa vida, com todos 

                                                           
30

 Alves, R. (2011). Despedida. Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0111201105.htm. 

Acesso em 03/11/2011.  
31

 Extraído do Livro de Capra, F. (2006). O Ponto de Mutação. São Paulo: Cultrix. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0111201105.htm


105 

 

 

seus tropeços, à trabalho, não apenas na forma como se vê o mundo mas como se vive no 

mundo. Esta dissertação refletiu sobre histórias de vidas vividas no cinema, entrelaçadas não 

como linhas paralelas de experiências e motivações que se encontram no infinito, num pensar 

de final de linha, de ponto final na velhice, mas como um enfrentamento maduro e realista 

diante da alucinante ameça de morte iminente e de um desejo apaixonante de vida. Vida e 

morte representariam extremos tão distantes? Diríamos que sim, claro. E se lembrarmos as 

palavras da avó de Saramago
32

 (1922 – 2010), pensaríamos na imortalidade como a maior 

graça concedida por Deus ao homem: ―O mundo é tão bonito e eu tenho tanta pena de 

morrer‖! Mas somos finitos em todas as fases da vida.  

O envelhecimento é tatuado na nossa pele desde o nascimento, a cada dia uma nova 

marca, mortes reais e subjetivas, novos traços que com o tempo se tormam mais profundos 

formando sulcos que mostram a nossa nudez diante do iminente, como parágrafos 

acrescentados na nossa própria história.  

Fica a pergunta: mesmo conscientes do nosso próprio fim, das ameaças e desejos 

constantes, do respeito ao silêncio de Deus, haverá uma possibilidade, neste novo parágrafo 

da vida que se inicia, de pensar num envelhecimento, entendido e resolvido coletivamente, 

com o outro e pelo outro, através daquele ou daqueles que nos olham e nos escutam? 

Encontraríamos o conhecimento desejado, as respostas tão procuradas para uma angústia 

existencial sem medidas?  
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