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RESUMO 
 

 

A presente tese investiga a obra do cineasta dinamarquês Lars von Trier 

como fundamento para o cinema-pensamento que, ao ser apropriado por um leitor 

que assume a reflexão na existência, desenvolve leituras significativas. Chamamos 

esse leitor de inspectador, pois é dele a iniciativa de se apropriar das inquietações 

do diretor e assumir as situações do filme em sua subjetividade. 

 A primeira parte da pesquisa analisa o cinema como filosofia a partir de Lars 

von Trier, onde se define o papel do inspectador, a metodologia da comunicação 

indireta e o cinema como possibilidade. Trata também dos fundamentos e 

referências que embasam a problemática da obra de Lars von Trier e como seus 

filmes se situam como cinema-pensamento.   

A segunda parte analisa o Cinema como filosofia a partir das inquietações do 

existente, ou seja, visita a produção de Lars von Trier para refletir questões que 

surgem em momentos específicos de sua produção cinematográfica: como o 

movimento Dogma 95 (Os idiotas - #2, 1998), e os filmes que abstraem a formulação 

concreta do cenário, substituídos por uma planta-baixa, como Dogville (2003) e 

Manderlay (2005).  

 

Palavras chave: Existência, inspectador, cinema-pensamento, Lars von Trier, 

Kierkegaard.  

                          



 
 

ABSTRACT 

 

 

 

This essay intends a study of the Danish film-maker's work, Lars von Trier, 

as a grounding for the "cinema-thougt" that, when incorporated by a reader who 

assumes the reflexion in the existence, develops significant reviews. We call this 

reader "inspectador", because he is the initiative of incorporating the "restlessness" 

of the director and of assuming movie's situations in his subjectivity. 

The first part of the research analyzes the cinema as philosophy form Lars 

von Trier ideas, where the "inspectador"'s role is defined, the methodology of 

indirect communication and the cinema as possibility. This part also discuss the 

grounding and references that founds the problematic in Lar von Trier's work and 

how his movies stand out as "cinema-thougt". 

The second part analyzes the Cinema as philosophy from the "restnessless" 

of the existent, that is, visits Lars von Trier's production in order to reflect questions 

that arise in especific moments of his movie: as the Dogma 95 (Idioterne - #2, 1998), 

and the movies that precinds the correct formulation of the scenario, substituited by 

a "plan-map", as Dogviller (2003) e Manderlay (2005). 

 

 

Keywords: Existence, inspectador, cinema-thougt, Lars von Trier, Kierkegaard.  
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Eu detesto George Bush desde a guerra do Kuwait 

Não quero que tu te vás mas se tu queres ir vai-te 

Quero adoçar minha sina que viver tá muito diet 

Danação é cocaína mesmo quando chamam bright 

Gosto de você menina mas detesto coca light 

 

(Chico, o César – Detesto coca light) 

 

 

 

 

 

 

 

Quando nasci veio um anjo safado 

O chato do querubim 

E decretou que eu estava predestinado 

A ser errado assim 

Já de saída a minha estrada entortou 

Mas vou até o fim 

 

(Chico, o Buarque, Até o fim)
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Introdução   

 

 
Investigar a obra de Lars von Trier é tarefa a ser elaborada com redobrada 

cautela. Cineasta que tem por característica provocar polêmicas e ferir 

estruturalmente as bases estéticas e morais da arte e cultura de seu tempo, requer 

tanto a proximidade quanto o afastamento de sua obra para a realização de uma 

pesquisa de doutorado. O cinema, na perspectiva de Trier, tornou-se um lugar que 

dá o que pensar, e cada um de seus filmes consiste em livros abertos, que em seus 

movimentos e ondulações, registram as ambiguidades do tornar-se humano em 

tensão com a objetividade e com a comunicação. Por isso, o título e o percurso desta 

tese: o cinema como filosofia.  

É em torno do cinema provocativo, thaumático1, que delineamos as 

inquietações da existência no pensamento de Lars von Trier, e se nos referimos ao 

“pensamento” na composição da obra, é porque o cineasta não se configura como 

um artista (título que ele próprio rejeita) mas como um autor, um pensador, que 

encontra na imagem-movimento uma síntese entre a arte, a literatura e a filosofia, 

sem perder de vista a composição estética da primeira, o aspecto narrativo da 

segunda ou a dimensão crítica da última, porém, é na filosofia que nossa reflexão se 

concentra.   

O objetivo da tese é investigar as inquietações do existente presentes na obra 

de Lars von Trier a partir da subjetividade e singularidade do indivíduo. O título da 

pesquisa invoca conceitos vinculados ao vocabulário da filosofia da existência em 

seus objetivos, método e seus fundamentos. Tal filosofia trata das “inquietações do 

existente”, ou seja, do indivíduo surpreendido por uma situação da existência que se 

defronta com seus limites estéticos, éticos, culturais e religiosos. São situações-

                                                           
1 No sentido do thauma grego, do espanto que se considerava a origem de todo pensamento. 
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limite que provocam o indivíduo a uma reflexão existencial criadora de novos 

significados singulares.  

Nossa problemática de pesquisa se remete ao cinema como filosofia, em que 

o como é um questionamento a partir das possibilidades da existência que rompe 

com a necessidade de uma estrutura linear do pensamento lógico e objetivante. A 

obra de Lars von Trier ultrapassa a rigidez do conceito categorizado que impõe 

certezas ao indivíduo diante de paradoxos que não são resolvidos objetivamente. O 

questionamento pelo como é a possibilidade do existente refletir a existência a partir 

da subjetividade que se sustenta na originalidade, na singularidade, no vigor, no 

esforço e no risco de tornar-se o singular.  

Por fim, o como também é o método, que se insere na elaboração 

problemática do filme por meio da ironia e da comunicação indireta. Em uma 

dimensão filosófica do pensamento kierkegaardiano, o filme pode se expressar a 

quem o vê como um texto, nas suas inquietações e provocações. O método da 

comunicação indireta é uma das contribuições do pensador Søren Kierkegaard à 

filosofia da existência, daí sua importância para o desenvolvimento metodológico da 

presente tese. Para o filósofo dinamarquês, “existir é possibilidade” (2016, p.246). 

  Sarcástico, irônico e patético2, Lars von Trier elabora suas provocações em 

no sentido eminentemente kierkegaardiano ao anunciar a liberdade do Indivíduo 

Singular em suas escolhas e decisões diante da multidão e do geral. Laura Llevadot 

percebe essa aproximação quando afirma:  

 

                                                           
2 No sentido do páthos grego, Lars von Trier transporta muito de sua identidade e de seus desejos pessoais 

(como quando lidava com um momento depressivo, que resultou no roteiro de Melancholia em 2011), sem 

reprimir ou se mostrar preocupado com as determinações morais, estéticas e culturais de nossa época. O 

cinema de Lars von Trier está repleto de desejos e paixões, elementos simbólicos fundamentais da natureza 

humana, que transcendem o filme e estabelecem uma comunicação com seu inspectador. 
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[...] Tanto Lars von Trier como Kierkegaard, nos falam sobre esse indivíduo singular 

que coloca em crise o comum, e por isso ambos tiveram que renovar os procedimentos 

estilísticos de suas respectivas linguagens. Basta dizer que, quando se pergunta a Trier 

se ele acredita em uma "representação verdadeira", ele responde que não, que ele não 

acredita na verdade da representação, mas na sua autenticidade (LLEVADOT, 2007, p. 

437. Tradução nossa) 3 

 

Muitos dos diretores cinematográficos, críticos os especialistas têm, 

normalmente um padrão que aplicam ao fazer cinema. Lars Von Trier rompe com a 

necessidade de padrões em seus filmes e muitas vezes cria discursos polêmicos em 

relação a temas da cultura contemporânea e em torno de si mesmo como cineasta. 

Durante a entrevista coletiva do Festival de Cannes, após a estréia do longa 

Anticristo (2009), Trier declara: “Fiz (o filme) porque  eu sou o melhor diretor de 

filmes do mundo. Tenho certeza de que outros diretores também pensam assim. Não 

estou certo de que sou, eu apenas sinto que sou”.4 A frase soa como uma provocação 

irônica. Por que sou gênio? Da mesma maneira que Nietzsche indaga em Ecce Homo, 

porque escrevo livro tão bons?  (2007, p.36)  

A “genialidade” de Trier vai ao encontro da reflexão que Kierkegaard faz em 

O conceito de angústia (2010) e estabelece um vínculo com a existência, pois o gênio 

é imediaticidade, diz Kierkegaard e “enquanto tal, uma subjetividade predominante 

[...] por isso o gênio descobre constantemente o destino e, quanto mais profundo é o 

gênio, mas profundamente o descobre” (2010, p. 106). Ora, poucos escritores ou 

diretores contemporâneos abordaram com tamanho domínio os extremos da 

condição humana quanto Lars Von Trier. A angústia em sua dimensão subjetiva e 

                                                           
3 Porque Lars von Trier, como Kierkegaard, nos hablan de ese individuo singular que pone en crisis lo 

general, y para ello ambos han tenido que renovar los procedimientos estilísticos de sus respectivos 

lenguajes. Baste con señalar que cuando se le pregunta a Trier si cree en la “representación verdadera” 

responde que no, que no cree en la verdad de la representación sino en su autenticidad.  (LLEVADOT, 

2007, p. 437) 

4 G1 – Sob fogo-cerrado, Von Trier declara: ‘sou o melhor diretor do mundo’.  

Disponível em http://g1.globo.com/Noticias/Cinema/0,,MUL1156719-7086,00-SOB+FOGOCERRADO+ 

VON+TRIER+DECLARA+SOU+O+MELHOR+DIRETOR+DO+MUNDO.html (Acesso em 21 de maio 

de 2016) 

http://g1.globo.com/Noticias/Cinema/0,,MUL1156719-7086,00-SOB+FOGOCERRADO+%20VON+TRIER+DECLARA+SOU+O+MELHOR+DIRETOR+DO+MUNDO.html
http://g1.globo.com/Noticias/Cinema/0,,MUL1156719-7086,00-SOB+FOGOCERRADO+%20VON+TRIER+DECLARA+SOU+O+MELHOR+DIRETOR+DO+MUNDO.html
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objetiva, positiva e negativa, assim como o desespero, a fé, a dúvida, o salto e o 

paradoxo, estão presentes na obra de Trier. Essas dimensões emprestam aos filmes 

uma condição de reflexão existencial que constantemente se refere a Kierkegaard. 

Retomando a entrevista de Cannes, a situação em que ocorre a afirmação 

indica que o enfrentamento deve ser observado com a obra e o autor. Quando 

confrontado, Trier atrai a atenção para si, ao invés de justificar sua obra, 

demonstrando que as situações abordadas em seus filmes não terão uma resposta 

objetiva para o homem comum.  Logo no início da entrevista coletiva, um jornalista 

indaga de maneira rude:  

- O senhor faça o favor de explicar por que fez esse filme? - disparou logo na primeira 

pergunta.  

-  Não tenho de me justificar. Não preciso me desculpar por nada. Vocês são os meus 

convidados, não o contrário. Eu trabalho para mim mesmo, não fiz esse filme para você 

ou para o público", rebateu, visivelmente nervoso, o dinamarquês.5 

 

A afirmação categórica “Não tenho de me justificar [...], eu trabalho para mim 

mesmo” ao mesmo tempo que indica a inquietação frente ao confronto, assinala uma 

identificação com o processo de criação, autoria e direção do filme. Lars von Trier se 

posiciona como o existente que clama para si a total liberdade criativa de suas 

decisões, como quem deseja pôr à prova a autenticidade de sua obra e seu tempo; e 

neste sentido, nada precisa ser justificado. 

Diante dessas considerações, elaboramos a seguinte tese: O cinema de Lars 

von Trier é um texto que pode ser considerado filosófico e que se apresenta como 

possibilidade para o inspectador6, que se apropria das inquietações do filme. A partir 

desta tese, surgem as seguintes hipóteses: 

 

                                                           
5 IDEM. O filme que fora exibido era O Anticristo (2009), dedicado ao cineasta russo Andrei Tarkovski 

6 Conforme será apresentado no primeiro capítulo, onde trataremos a abrangência do conceito de 

inspectador para a filosofia da existência.  



 

19 
 

a) O cinema como filosofia em Lars von Trier, se estabelece a partir da 

existência e da comunicação indireta.  

b) O espectador transforma seu papel ao assumir o filme como problema na 

subjetividade e se torna inspectador.  

c) O cinema assume sua importância epistemológica como um novo 

caminho para a reflexão de uma filosofia da cultura, aproximando as 

diversas linguagens imagéticas da estrutura e fundamentos do 

pensamento. 

 

Aquele que é capacitado para enfrentar as inquietações de Trier parte de sua 

subjetividade para refletir sobre as situações-limite apresentadas em seus filmes. 

Por ser uma espécie de leitor-singular, criamos um neologismo que identifica o 

indivíduo capaz de assumir em sua interioridade o compromisso com a existência 

tendo, diante de si, o filme como texto filosófico. Chamamos esse Indivíduo Singular 

de inspectador. 

Desta forma, a estrutura da tese parte dos seguintes objetivos: Primeiro, 

identificar quem é o espectador que Lars von Trier busca em seus filmes, 

considerando um diálogo entre o autor e o leitor que se aproxima da obra para se 

aproximar dos elementos significativos da existência.  

Em segundo lugar, analisar a linguagem e os fundamentos que percorrem os 

filmes do cineasta dinamarquês e de que maneira esses fundamentos se situam, de 

maneira interdisciplinar, em diálogo com suas referências culturais nas obras de 

seus compatriotas Søren Kierkegaard (1813-1855) e Carl Theodor Dreyer (1889-

1968), e do sueco August Strindberg (1849-1912). 

Por fim, analisar os aspectos filosóficos imbricados a obra de Lars von Trier, 

problematizando a filosofia da existência presente no Movimento Dogma 95 e nos 

filmes Os Idiotas – Dogma #2 (1998), Dogville (2003) e Manderlay (2005).  
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A estrutura da tese está distribuída na seguinte disposição: ela consiste de 

duas partes e cinco capítulos. A primeira parte, dividida em dois capítulos, apresenta 

os fundamentos teóricos e conceituais que aproximam as inquietações do cinema de 

Trier da filosofia da existência. No primeiro capítulo, tratamos a definição do 

inspectador e sua relação com o autor, seu movimento intelectual para refletir as 

situações-limite apresentadas nos filmes, os fundamentos da comunicação indireta 

a partir de Kierkegaard e a existência como possibilidade no cinema. O segundo 

capítulo analisa os fundamentos do diretor e suas referências filosóficas, 

cinematográficas e literárias em Kierkegaard, Dreyer e Strindberg no 

desenvolvimento de um cinema-pensamento, onde se aplica a ironia e a 

comunicação indireta.  

A segunda parte analisa três filmes de Lars von Trier pela filosofia da 

existência, considerando seus aspectos significativos e as tensões filosóficas que 

surgem em cada obra. Após os fundamentos apresentados na Parte 1, os capítulos a 

seguir analisam as possibilidades da existência no cinema como filosofia. Assim, o 

Capítulo 3 apresenta os pressupostos culturais do manifesto Dogma 95 e os 

fundamentos filosóficos do filme Os Idiotas –Dogma #2 (1998) na perspectiva do 

diretor em criar um movimento cultural que resgata a realidade do cinema enquanto 

verdade da existência. 

O quarto capítulo investiga os aspectos estéticos de Os idiotas no âmbito da 

trilogia Coração de Ouro, junto com Ondas do Destino (1996) e Dançando no escuro 

(2000) pela percepção sensível do leitor, enquanto problematiza o significado do 

sacrifício realizado por suas protagonistas. A análise filosófica se dá a partir da 

existência ético-religiosa apresentada por Kierkegaard e assumida como obra do 

amor pela personagem Karen (OS IDIOTAS, 1998).  

O quinto e último capítulo, analisa Dogville (2003) e Manderlay (2005), dois 

filmes da trilogia inacabada EUA: Terra de oportunidades, em que após tecer as 

considerações sobre a estética do filme e suas relações com o teatro e a literatura, 



 

21 
 

investigamos a desconstrução do humano dentro e da liberdade enquanto poder na 

existência de Grace, a partir do desenvolvimento de sua subjetividade.  

A escolha de Lars von Trier e de um recorte específico de sua obra, como 

objeto de nossa pesquisa atende às indagações que o indivíduo contemporâneo faz 

a si mesmo para compreender os fundamentos culturais, estéticos e morais que sua 

época. Além disso, um juízo válido sobre a composição histórica de nosso tempo só 

é possível se a moralidade dialogar com outros componentes culturais de valor, em 

que a indagação pela existência se faz presente por meio da arte. Tais debates 

viabilizam uma reflexão profunda da obra de Lars von Trier, por sua diversidade, 

autonomia e liberdade.  

A produção cinematográfica de Lars von Trier não é caracterizada apenas 

pelas polêmicas causadas por uma postura agressiva que, desde o início, fora 

assumida pelo diretor como base de sua composição estética. Longe de ser uma obra 

que ofereça alento e uma comodidade sensível, o diretor busca constantemente 

provocar inquietações da sensibilidade, colocando em check as convenções morais 

e estéticas de nossa época. Geralmente as estruturas são elaboradas para serem 

desagradáveis à sensibilidade. São filmes inquietantes à experiência da existência, 

que repousa na liberdade e no pensamento não objetificante desses filmes.  

Apesar de encontrar eco em outros diretores que o precedem (como Kubrick, 

Tarkovski, Dreyer e Bergman), existem poucas pesquisas realizadas sobre os 

apontamentos filosóficos presentes em sua obra. Os debates, quando surgem, são 

exageradamente apaixonados ou demasiadamente técnicos; e não poderia ser 

diferente pois as abordagens do diretor dinamarquês se situam, conforme a decisão 

de cada espectador, em uma dessas categorias opostas. E é no enfrentamento da 

técnica e do pathos, que está o principal desafio de nossa tese: pensar para quem, 

com qual linguagem e em que distância (entre o filme e o expectador), o processo de 

composição e criação de Lars von Trier se situa.  
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É diante deste objetivo e frente a essas condições que a estrutura desta 

pesquisa está arquitetada sem, no entanto, fixar-se em alguma sistemática do 

discurso, pois a obra de Lars von Trier se modifica conforme o momento histórico, 

moral e cultural de nosso tempo, e cabe debate-la no momento presente, sem perder 

de vista seu contexto original.  

As inquietações provocadas pelo cineasta dinamarquês, sem precisamente 

justificar sua obra, é um enfrentamento que exige a potência da decisão do indivíduo 

existente. Sem a decisão, a obra não tem nenhum valor, assim como não tem valor a 

busca da diversidade nas linguagens, nos diálogos, estilos, composições cênicas, 

tempos-filme, fotografias e apelos estéticos e éticos que permeiam sua obra.  

Se Epstein afirmava, na década de 1920, que toda a filosofia do cinema ainda 

está por se fazer (in AUMONT: 2012, p. 162), sentimos aqui a necessidade de atender 

ao desafio de enfrentar uma discussão filosófica que surge no âmago dos filmes de 

Lars von Trier, uma vez que a diversidade e o enfrentamento por ele exigidos 

obrigam a um posicionamento que transcende, em muito, a postura cômoda do mero 

espectador. Nossa proposta é, por fim, que ocorra uma apropriação do mote, da 

temática exposta como provocação, para gerar uma inquietude existencial que 

estimule o pensamento para o inspectador a se posicionar, a partir da subjetividade, 

considerada como decisão para a existência. 
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PARTE 1 

Cinema como Filosofia a partir de Lars von Trier 

 

 

Os livros são como espelhos; se um 

macaco olhar para eles, não verá refletido 

o rosto de um apóstolo. 

(H.G. Lichtemberg) 

 

 

Os bons filmes também... 
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Capítulo 1 

O Cinema como Filosofia: quem é o inspectador? 

 
  

Lars von Trier é um dos cineastas que nos lança para além do filme e nos 

possibilita refletir a questão do cinema como filosofia dentro da dialética da 

existência, ou seja, na elaboração de dinâmicas transformadoras como possibilidades 

de processos significativos. São nesses processos que o cineasta elabora sua relação 

comunicativa com o espectador da narrativa cinematográfica. Eis o motivo de 

levantarmos, no presente capítulo, as concepções entre espectador e inspectador.   

Para compreendermos esse processo significativo (entre o filme, seu 

conteúdo e o inspectador) é importante nos questionarmos, em primeiro lugar, se 

há um ideal de espectador para Lars von Trier, e quais seriam suas características. 

Em segundo lugar, como se dá a comunicação entre o cineasta e seu leitor – pois o 

inspectador é um leitor – para, por fim, analisarmos qual o papel da subjetividade na 

leitura singular do inspectador em relação às provocações do diretor.  

Lars von Trier assume a tarefa provocadora de criar uma situação que coloca 

o cinema diante da filosofia para que o espectador se aproprie dos temas dos filmes, 

enfrentando as possibilidades de como a existência pode ser refletida a partir de 

situações-limite7. A dialética é um processo significativo constante que opõe a 

compreensão do homem mediano à sua angústia, transformando o espectador em 

inspectador, para assumir sua decisão na existência.  

Neste sentido, o diretor apresenta a situação na qual o inspectador assume na 

subjetividade uma inquietação que parte de seus próprios pressupostos. A 

                                                           
7 Empregamos aqui o temo “situações-limite” do mesmo modo que Nuno Ferro em sua obra Estudos sobre 

Kierkegaard (2012), entendendo que apesar da diversidade das situações – em virtude de suas dimensões 

históricas e culturais, o limite implica na presença da singularidade ética, decidido pelo indivíduo. Trata-se 

de reconhecer a importância da individualidade nos limites da existência. 



 

25 
 

comunicação é indireta8, instigando o leitor a decidir como aquela temática pode ser 

tomada por reflexão e pensamento para edificar9 a existência.  

1.1 – Quem é o inspectador?  

Os filmes de Lars von Trier não são feitos para um espectador, ou seja, um 

observador que, externo ao debate, esteja distante da discussão filosófica que 

transpassa o filme. Tampouco exigem a presença de um expectador, ou seja, alguém 

que permaneça na expectativa da situação fílmica e que busque ali algum indicativo 

de verdade em que possa alicerçar suas conclusões. Para ambos, a postura diante do 

filme seria a de um indivíduo de compreensão mediana, próximo do senso comum, 

e seriam adequados para uma obra linear, que parte da necessidade determinante e 

de pressupostos objetivos.  

A obra do cineasta dinamarquês não é linear – de um sentido objetivante, pois 

não está vinculada a pressupostos lógicos ou pretensões de estabelecer verdades 

sobre comportamentos ou valores morais – para que o leitor interprete as situações 

conforme suas referências significativas. Sua grande contribuição é revisitar o 

cinema da subjetividade, dando-lhe nova leitura, com a originalidade própria de 

                                                           
8 Adiante trataremos sobre a comunicação indireta enquanto método, nos termos do pensamento de 

Kierkegaard, que tem por característica a comunicação à subjetividade, a partir de elementos como a ironia, 

o humor, a parábola e o uso de pseudônimos, muito comuns na produção kierkegaardiana.  

9 Utilizamos aqui o termo edificar também em referência à Kierkegaard. Não se trata simplesmente de 

construir a existência, mas edificar significa construir a partir de fundamentos, elevar a existência após os 

alicerces estarem bem fortificados. O conceito de edificante é um dos mais caros para Kierkegaard. Em 

dinamarquês, Opbbygded, poderia ser traduzido literalmente como “construir para cima” mas, só se pode 

construir para cima a partir de fundações que estejam cavadas e sejam alicerces fortes para sustentar a 

existência. Para o pensador dinamarquês, os fundamentos da existência devem ser cavados na interioridade, 

com profundidade e a partir da subjetividade. Não se sustenta a existência na superficialidade, na desfaçatez 

e na ausência do compromisso. A existência em Kierkegaard só tem valor se for encarnada, se estiver 

gravada à ferro na carne.   
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Dreyer ou Bergman10.  Neste sentido, o cineasta espera por um inspectador que se 

aproprie da inquietação temática do filme em sua subjetividade. Mas quem é o 

inspectador? 

O inspectador é um leitor do filme, um articulador, debatedor, um Indivíduo 

Singular (Enkelt individed), para quem o filme se apresenta como ocasião11 e decisão 

para a existência. O inspectador deve se apropriar da inquietação e revolve-la a 

partir da interioridade, e Lars von Trier é um diretor que se dirige à interioridade 

do outro a partir de si-mesmo.  

Concordamos com Maria Lindmäe  quando afirma que “a obra de Von Trier é, 

em geral, semi autobiográfica, enquanto que seu caráter turbulento e sua mente 

                                                           
10 Carl Theodor Dreyer e Ernst Ingmar Bergman são dois cineastas escandinavos que utilizam o cinema 

como possibilidade de reflexão, a partir de suas próprias leituras e experiências. Seus filmes são originais 

na medida em que tratam as leituras do diretor, em situações trágicas onde o leitor é convidado a se 

identificar com o diretor e o conteúdo do filme, porém, permanecendo livre para dar sua própria 

interpretação. Da obra de Dreyer, destacamos A paixão de Joana d’Arc (1929), Ordet (A palavra – 1955) 

e Gertrud (1964). Em 1988, Lars von Trier filme Medea, um roteiro de Dreyer inacabado, que consiste 

em uma releitura da tragédia de Eurípedes. Bergman é o diretor dos premiados O sétimo selo (1956), 

Persona (1966) e A flauta mágica (1974). É premiado em 1997, com a Palma das Palmas, concedida 

pelos organizadores do Festival Internacional de Cannes.  

11 O termo ocasião é tomado aqui no sentido utilizado por Kierkegaard (sob o pseudônimo de Johannes 

Climacus) em suas Migalhas Filosóficas. Trata-se de uma situação em que um indivíduo proporciona a 

outro, ou toma para si a possibilidade de refletir com liberdade sobre a existência e, a partir dessa reflexão, 

decidir sobre sua ação e compromisso como Indivíduo. Kierkegaard apresenta a ocasião no contexto da 

relação entre mestre e discípulo, mas não se trata de uma relação de instrução, pois a decisão é livre e não 

consiste em um aprendizado “oferecido”, mas uma possibilidade de verdade. Diz o filósofo dinamarquêns: 

Entre homem e homem não há relação mais alta que esta: o discípulo é a ocasião para que o mestre se 

compreenda a si mesmo, o mestre é a ocasião para que o discípulo se compreenda a si mesmo. Em sua 

morte, o mestre não deixa atrás de si nenhuma reivindicação sobre a alma do discípulo; tampouco o 

discípulo poderia ter a pretensão de que o mestre lhe devesse algo (2008, p. 45) 

A ocasião se firma no momento em que há comunicação entre um homem e outro e se apresenta como 

inquietação para fundamentar a existência a partir da subjetividade. Como se observará posteriormente no 

Post-Scriptum (2016) “a subjetividade é a verdade”, e as relações mais sublimes entre indivíduos que 

indagam pela existência é uma comunicação que visa a verdade a partir de uma ocasião, que é um ponto 

de partida para que o Indivíduo se interiorize, busque a si mesmo. Não há hierarquia ou distinções objetivas 

que comuniquem a existência. A relação entre um Indivíduo e outro é, porém, uma relação que comunica 

a partir da subjetividade.  
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atormentada geralmente se reflete na maioria de seus filmes”12 (2012, n.p.), 

principalmente se entendermos que o tormento o qual ela se refere trata 

propriamente da angústia, que evoca da subjetividade de Trier as situações-limite 

que são motes para seus filmes. Porém, discordamos quando afirma, acerca de Trier 

que:  

Seu comportamento imprevisível e muitas vezes hostil em relação aos espectadores tem 

sido criticado mais de uma vez, mas a ele isso não importa nem interessa, porque ele 

sabe que pode permitir-se qualquer tipo de comportamento - um privilégio dos poucos 

gênios? -. A única coisa que interessa a Von Trier é rodar seus filmes e de algum modo 

canalizar os pensamentos que ocupam sua mente. (LINDMÄE, 2012, n.p.)13 

 

Ora, se Trier apresenta um comportamento hostil e imprevisível diante de 

seu espectador não é porque a única coisa que lhe interessa são seus filmes: o 

espectador em si não lhe interessa. Ao considerar que o interlocutor seja uma 

categoria determinada, como espectador, Lindmäe deixa de lado a possibilidade de 

um interlocutor que não pode ser determinado por categorias. Por outro lado, na 

oposição entre o espectador e o inspectador, propomos uma leitura que abre as 

possibilidades interpretativas e significativas do filme, proporcionando uma 

dimensão da reflexão que não é comum para as leituras categóricas do cinema pois, 

não haveria nenhum sentido para Trier lidar com seus filmes como se desenvolvesse 

para si uma terapia ocupacional.  

Um exemplo disso ocorre em 2009, na entrevista coletiva do Festival de 

Cannes, quando ao responder ao jornalista Baz Bamigboye, do Daily Mail, Trier 

                                                           
12 la obra de Von Trier es, por lo general, semi autobiográfica, en cuanto a que su carácter turbulendo y 

su mente atormentada suelen reflejarse em la mayoria de sus películas” (2012, n.p. Tradução nossa) 

13 ... su conducta imprevisible y a menudo hostil em torno a los espectadores ha sido criticado más que 

una vez, pero a él eso no le importa ni le interessa, porque sabe que puede permitirse cuaquier tipo de 

comportamento - ¿un privilegio de los pocos genios? - . Lo único que interessa a Von Trier es rodar sus 

películas para, de alguna manera, canalizar los pensamientos que ocupan su mente. (LINDMÄE, 2012, 

n.p. Tradução nossa) 
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afirma que “faz filmes para si mesmo”14. É importante lançar alguma dúvida sobre 

essa afirmação pois, considerar que os filmes, feitos para si, são apenas uma forma 

de canalizar os pensamentos que ocupam sua mente, seria desconsiderar qualquer 

intencionalidade comunicativa do diretor. Na mesma resposta, Trier diz ao 

jornalista “vocês são meus convidados, e não o contrário”, o que indica que há uma 

intenção de comunicar, de interagir com o outro e recebê-lo para que sua 

comunicação seja recebida. Se concordarmos com Lindmäe, aceitaríamos 

simplesmente que os filmes de Trier possuem um efeito terapêutico para a angústia 

de seus pensamentos, o que não ocorre.  

Certamente Trier busca um interlocutor, e certamente não é o espectador 

comum, ou o sujeito de compreensão mediana que observa no filme uma forma de 

assimilação cultural. Trier espera pelo inspectador, o interlocutor que se apropria 

do filme na subjetividade para, a partir da obra, refletir as ondulações da existência 

de um modo singular – e não se trata de uma reflexão linear – dando continuidade 

ao debate que não se encerra no filme, pois seus desdobramentos se refletem na 

existência.  

“Buscar um interlocutor” e “esperar pelo inspectador” são movimentos que 

externam uma disposição, ao mesmo tempo, ativa e passiva; como se toda a 

agressividade de seus filmes condensasse a esperança de refletir o entendimento do 

filme para o próprio diretor sem, no entanto, perceber que ele está ali. É disso que 

se trata a reflexão no cinema de Lars von Trier: lançar para o público uma 

inquietação que parte de si e receber de volta o olhar que não te vê, mas se apropria 

da tua inquietação a partir de uma tensão dialética.   

 Deste modo, nós podemos questionar: quem é o inspectador? 

Até aqui tratamos o inspectador como o interlocutor que Lars von Trier 

espera para dialogar com seus filmes. Impossível seria categorizar o inspectador e 

                                                           
14 Ver citação na página 19. 
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afirmar com propriedade quem ele “é” pois, da mesma forma que a obra de Trier é 

aberta para a interpretação e significação, o inspectador também é um indivíduo 

aberto, que caminha entre as ondulações da existência a partir da subjetividade.  

Tais ondulações são como estradas irregulares, onde o inspectador trafega ao 

ler no filme as situações hostis com as quais ele se identifica, refugando uma 

existência concreta e objetiva, construída de maneira linear e que não corresponde 

ao seu íntimo.  O inspectador causa escândalo por não se perturbar com os limites 

da existência, ao mesmo tempo em que é atingido pelo espanto (thauma). Não 

significa que ele passe incólume pela situação do filme, pois para ele, ali há algo para 

ser resolvido e que não pode ser de maneira objetiva.  

Ao perceber que no filme há uma inquietação que vai de encontro a sua, o 

inspectador recorre à subjetividade para renovar a si mesmo – naquilo que Nuno 

Ferro (2012) chama de tomada de consciência (Besindelse)15 – provocando a 

admiração de quem o observa, como se dissessem: Naquele tempo levavas tuas 

cinzas para os montes: queres agora levar teu fogo para os vales? Não temes o castigo 

para o incendiário? Sim, reconheço Zaratustra. Puro é seu olhar, e sua boca não 

esconde nenhum nojo. Não caminha ele como um dançarino? (NIETZSCHE: 2011, 

p.12) 

Elaborar o filme para um inspectador é como elaborar o filme para si mesmo, 

tendo em vista o outro, ou seja, sem esperar por alguma identificação do leitor com 

o diretor, mas o inspectador deve ter o interesse reflexivo de enfrentar a situação do 

filme. Em várias oportunidades, seus filmes foram motivo de repúdio e escândalo 

                                                           
15 Como veremos adiante, a existência que discutimos aqui é kierkegaardiana. Em seus Estudos sobre 

Kierkegaard (2012), Nuno Ferro fala sobre a preocupação do indivíduo diante das representações e, neste 

sentido, a representação é uma forma de saber onde o real está no saber que se executa e, para que isso 

ocorra, é necessário um despertar, uma tomada de consciência. Ferro diz que “Kierkegaard não se limita a 

dizer, dogmaticamente, que tudo não passa de um despertar. Ele acrescenta algumas determinações 

fundamentais que, de certa forma, podem ajudar o leitor a entrar na pista da possibilidade alternativa. 

Assim, afirma que tal despertar se faz por meio de uma ‘tomada de consciência’, de uma ‘reflexão’ ou de 

um ‘cair em si’.” (FERRO: 2012, p. 126).  
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para o público comum – mesmo que se auto intitule especializado – como se 

observou em Antichristi (2009), em que o público abandonava a sala de exibição 

antes do término da apresentação e muitos vaiaram16 o filme ao seu final, poucos 

foram os aplausos. Para Lars von Trier tal repercussão pouco importa, assim como 

para o inspectador, pois o que está em jogo é o pensamento reflexivo. As reações 

pessoais cabem ao público na medida em que cada indivíduo se apropria do filme 

enquanto inquietação e são as mais diversas possíveis e cabe então a questão: como 

o inspectador pode assumir o diálogo com o filme? Kierkegaard afirma que “existir 

é possibilidade” (cf. 2016, p. 246) e dessa forma nosso questionamento é elaborado 

a partir de um como onde reside a subjetividade. 

Duas posições opostas, que podem ser encontradas na crítica “especializada”, 

nos mostram como as ondulações da existência atingem situações-limite a partir da 

subjetividade de cada leitor. Os comentários são relativos ao longa O Anticristo 

(2009). A primeira, publicada pelo The Guardian, na crítica de Julie Blindel, autora e 

ativista feminista, pesquisadora visitante na Lincoln University e ex-diretora 

assistente do Research Centre on Violence, Abuse and Gender Relations at Leeds 

Metropolitan University. Diz a autora:  

Assistir a este filme foi como ter sexo ruim com alguém que você odeia - uma 

combinação hedionda de tédio e nojo. Eu odiava, e eu odeio o diretor por fazer isso. 

Von Trier estava deprimido há algum tempo, teve pesadelos e decidiu escrever o 

roteiro desta atrocidade como uma forma de terapia. Não poderia ter guardado para 

si mesmo? [...] 

Se houver alguma justiça no mundo, este filme se afundará no esquecimento. Além do 

roteiro risível e do enredo pobre, temos uma atuação de lixo. Se antes eu amava Willem 

Dafoe e Charlotte Gainsbourg, agora vou atravessar a rua para evitar assistir a 

qualquer coisa com eles. Aparentemente, após lerem o roteiro, mal podiam esperar 

para estar no filme. Isso os torna quase tão maus quanto Von Trier. 

                                                           
16 Durante o festival de Cannes, em 2009. O GLOBO, 18 de maio de 2009. 

https://oglobo.globo.com/cultura/anticristo-de-lars-von-trier-divide-cannes-diretor-diz-que-o-melhor-do-

mundo-3154562. Acesso em 16 de abril de 2017. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Leeds_Metropolitan_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Leeds_Metropolitan_University
https://oglobo.globo.com/cultura/anticristo-de-lars-von-trier-divide-cannes-diretor-diz-que-o-melhor-do-mundo-3154562
https://oglobo.globo.com/cultura/anticristo-de-lars-von-trier-divide-cannes-diretor-diz-que-o-melhor-do-mundo-3154562
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Se você assistir este filme, estará colocando seu dinheiro em algo que merece 

bombardear - e dará um grão de validade à liberação geral mais doente na história do 

cinema. (BLINDEL, in The Guardiam, 2009, Tradução nossa) 17 

O segundo comentário, também publicado no The Guardian, é da atriz 

Samantha Morton, doutora em letras pela Nottingham Trent University.  

Assistir a um filme é sempre uma experiência muito pessoal para mim; Eu entendo os 

perigos mentais, emocionais e físicos. [...]  É difícil descrever o que acontece quando 

você está sozinho, a cena acaba de se realizar e sua pele e nervos estão formigando 

como se você estivesse suando frio por alguma droga. [...]  

Um diretor (se ele faz valer o seu salário) deve, ou não, sentir a dor de cada momento 

de cada personagem, seja ele a portas fechadas ou no set. [...] Tentar comunicar o 

nascimento, o medo, a perda, a morte, a religião, a dor, o amor, o desejo, o ódio - 

continua a lista - é abrangente até a insanidade. Decidir fazer o filme (ou ser guiado 

pelo filme) é um ato de bravura e vulnerabilidade, e às vezes de solidão. O 

escritor/diretor fala através de cada personagem, então este filme deve ter sido 

incrivelmente doloroso de fazer. 

[...] O filme foi muito importante para mim e por isso estou feliz por ter visto o 

Anticristo. No entanto, como faço com a minha vida - e especialmente com minha 

mente - eu tomo cuidado. [...] Então, por essa razão, eu digo: tome cuidado para ver 

isso. Mas se você pode pegar a viagem, pegue. (MORTON, in The Guardiam, 2009. 

Tradução nossa) 18 

                                                           
17  Watching this film was like having bad sex with someone you loathe – a hideous combination of sheer 

boredom and disgust. I hated it, and I hate the director for making it. So, Von Trier was depressed a while 

back, had nightmares and decided to write the script of this atrocity as a form of therapy. Couldn't he have 

kept it to himself?  

If there is any justice in the world, this film would sink into oblivion. Aside from the risible script and potty 

plot, we have rubbish acting. Having previously loved Willem Dafoe and Charlotte Gainsbourg, I will now 

cross the street to avoid watching anything with them in. Apparently, both read the script and couldn't wait 

to be in it. That makes them almost as bad as Von Trier. 

If you see this film you will be putting your money into something which deserves to bomb – and give a 

grain of validity to the sickest general release in the history of cinema. (The Guardian, Antichrist: a work 

of genius or the sickest film in the history of cinema? (Julie Blindel by Xan Brooks, publicado em 16 de 

julho de 2009). 

18 Watching film is always a very personal experience for me; I understand the dangers mentally, 

emotionally and physically. [...] It is hard to describe what happens when you're alone, the scene just 

performed and your skin and nerves are tingling as if you're cold turkeying from a drug. [...] 

A director (if they're worth their salt) will, and does, feel the pain of every moment of every character, be 

it behind closed doors or on set. [...] Trying to communicate birth, fear, loss, death, religion, pain, love, 

desire, hate – the list goes on – is all-encompassing to the point of insanity. Deciding to make the film (or 

the film guiding you to make it) is an act of bravery and vulnerability, and sometimes of loneliness. The 

writer/director speaks through every character, so this film must have been incredibly painful to make. 
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As considerações de Julie Blindel e Samantha Morton são significativamente 

opostas e nos mostram que não existe uma norma a ser seguida quando o 

inspectador decide se apropriar do filme. Na primeira, existe uma expectativa pelo 

cinema que sugere uma pré-disposição e espera pela realização de uma experiência 

e, assim, o filme exerce a ação ativa da comunicação. Nesse caso, especificamente, a 

expectativa é pela satisfação ou pelo prazer; a analogia de conotação sexual que 

Blindel aponta é suficiente para demonstrar isso, pois o filme atinge sua 

historicidade e engajamento pessoais quando agride as perspectivas de gênero. Ao 

afirmar que “assistir a esse filme foi como ter sexo ruim com alguém que você odeia - 

uma combinação hedionda de tédio e nojo”, Blindel (2009) associa sua experiência 

fílmica a uma ideia que espera do filme uma discussão que não ocorre no plano 

objetivo. 

Ao se apropriar da situação do filme, a ativista reconhece sua importância 

histórica ao dizer que, “sem dúvida, esta criação monstruosa será infligida aos 

estudantes de cinema nos próximos anos” (Idem, 2009).  Por outro lado, o desejo da 

expectativa brada que, “se houver alguma justiça no mundo, este filme se afundará no 

esquecimento” (Idem, 2009). A conclusão de Blindel é tão agressiva quanto o filme 

de Trier para o espectador: “Se você assistir este filme, estará colocando seu dinheiro 

em algo que merece bombardear - e dará um grão de validade à liberação geral mais 

doente na história do cinema” (Idem, 2009).  

Por outro lado, na crítica de Samantha Morton o movimento que se observa 

é o da individualidade que vai ao encontro do filme, ao mesmo tempo em que recebe 

                                                           

[...] Film is so important to me and for that reason I am glad I saw Antichrist. However, like I do with my 

life – and especially my mind – I take care. [...] So for that reason, I say: take care viewing this. But if you 

can take the journey, take it (The Guardian, Antichrist: a work of genius or the sickest film in the history of 

cinema?, Samantha Morton by Xan Brooks, publicado em 16 de julho de 2009). 
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toda a “realidade” transposta pelo diretor. Morton (2009) diz que “assistir a um filme 

é sempre uma experiência muito pessoal para mim; Eu entendo os perigos mentais, 

emocionais e físicos”. Com a consciência de todos os riscos que implica em mergulhar 

no universo do diretor, física, mental e emocionalmente, Samantha Morton vai ao 

encontro do filme e abre um diálogo entre a sua singularidade e a comunicação que 

emerge do diretor, o que gera uma inquietação reflexiva, uma ocasião diante da qual 

se pode decidir. Demonstra uma consciência de que ali, no filme, existe uma parte 

do diretor e de sua individualidade que lhe serve como inquietação – uma ocasião – 

para a existência. Nesse reconhecimento, ela percebe que “um diretor [..] deve, ou 

não, sentir a dor de cada momento de cada personagem, seja ele a portas fechadas ou 

no set. [...] O escritor/diretor fala através de cada personagem, então este filme deve 

ter sido incrivelmente doloroso de fazer”. E ainda afirma que “o filme foi muito 

importante para mim e por isso estou feliz por ter visto o Anticristo” (MORTON, 2009, 

n.p) 

Essa leitura é muito importante para entendermos sua postura de 

inspectadora, pois ela enfatiza que as inquietações existenciais do filme foram 

notadas, desde o envolvimento do diretor até a reflexão das situações-limite. A 

angústia, a dor, a morte, o desejo, o ódio, etc., são assumidos tanto pelo diretor 

quanto pelo inspectador com uma intensidade que despreza os pressupostos pois, o 

que está em jogo, é a decisão do inspectador diante do filme e, nesse caso, as autoras 

não demonstram passividade.  

Morton se diz “feliz” por ter visto o Anticristo. Ora, ninguém em sã 

consciência estaria feliz por assistir a um filme que trata da dor e da culpa, mas a 

felicidade pode ser entendida como a ocasião que permite uma decisão de sua 

individualidade singular diante da existência. Trata-se de uma felicidade que 

explicita o momento, e não um sentimento de bem-estar.  

O bem-estar não é esperado - como expectativa – nem no depoimento de 

Blindel e tampouco no de Morton. Mesmo com ações opostas, o que atinge as 
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inspectadoras que decidiram enfrentar a provocação do filme é uma inquietação que 

as confronta com suas experiências anteriores, dando margem a uma transformação 

da existência, pois o inspectador dificilmente sairá do cinema como a mesma pessoa.   

A consciência dos riscos que levam Morton e Blindel (2009) a penetrar no 

universo fílmico, são típicos de quem assume uma postura ativa em relação à obra. 

A advertência final de Morton denota que o cinema de Trier não é para qualquer 

pessoa; as consequências são impactantes, já que o diretor nos leva ao extremo dos 

limites existenciais. Porém, sua conclusão é tão aberta quanto seu diálogo e seu 

posicionamento; é uma advertência em forma de convite: tome cuidado para ver isso. 

Mas se você pode pegar a viagem, pegue (MORTON, 2009).  

Partindo destas duas possibilidades de leitura investigaremos, no próximo 

tópico, como tal apropriação problemática do inspectador se relaciona com a 

comunicação indireta utilizada por Lars von Trier. 

1.2  – O inspectador diante da comunicação indireta.   

Os depoimentos apresentados no final do tópico anterior exemplificam duas 

leituras opostas diante do cinema de Lars von Trier e expressam formas de atividade 

do inspectador, que vai de encontro às inquietações – inconclusas – apresentadas em 

nas obras do diretor dinamarquês como situações-limite, para se apropriar destas e 

refleti-las no horizonte da existência. Ficou subentendido que existe um movimento 

do leitor direcionado ao tipo de comunicação proferido pelo diretor, cujo reflexo na 

existência identifica a atividade do inspectador. Neste tópico, tratamos esse 

movimento – que é próprio do cinema-pensamento – e a comunicação ali existente 

que, por dar-se na subjetividade19, traz uma problemática comunicacional: a da 

comunicação indireta.  

                                                           
19 Como vimos, Kierkegaard esclarece no Post-Scriptum (2016) que a subjetividade é a verdade e também 

é interioridade, ou seja, trata-se aqui da verdade existencial de cada indivíduo. 
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À primeira vista, pode parecer que a leitura do inspectador é desprovida de 

fundamentos mas, pelo contrário, ela indica que Lars von Trier e seu inspectador 

têm em vista uma situação-limite, que vai além da existência linear. Os fundamentos 

que alicerçam a leitura do inspectador são dados pela dimensão de sua historicidade 

alinhada ao entendimento que possui de sua existência, em outros termos, suas 

experiências históricas e reflexões singulares se condensam em um esforço de 

efetivar um modo de leitura que se realiza em discursos sobre o filme visto.  

A existência que interessa ao diretor dinamarquês não é dedicada à definição 

do Ser, mas é a existência engajada, compromissada entre o indivíduo e sua 

historicidade, uma existência ética que parte da individualidade em direção ao 

outro.  Trier apoia seu conceito de existência sobre a filosofia de Søren Kierkegaard, 

para quem existir é movimento, e como tal, é possibilidade (Cf. KIERKEGAARD: 2016, 

p.25-26). O movimento do inspectador, ao exemplo do que vimos no final do 

subcapítulo anterior, é a ação do leitor que se dirige para o cerne do filme com a 

abertura de quem se prepara para “embarcar na viagem” que nos leva ao extremo 

da existência e assumir as situações-limite como próprias, sem que o diretor tenha 

alguma influência para determinar, ou direcionar, seu pensamento. Em um cinema-

pensamento – muito próximo do que Deleuze chama de imagem-movimento20 – a 

existência é o mote principal e seus desdobramentos partem da subjetividade e da 

interioridade, pois não se trata de uma instrução didática ou uma reflexão 

direcionada, com a pretensão de convencer o leitor de algo, mas de uma ação 

compromissada com a existência.  

                                                           
20 Para Deleuze (2002), o cinema possui apenas um personagem: o pensamento. Utilizamos aqui o termo 

cinema-pensamento para diferenciar do conceito de imagem-movimento nos seguintes sentidos: a) o 

filósofo francês oferece uma reflexão estético-epistemológica, enquanto nossa reflexão se dirige à 

existência, b) o movimento ao qual Deleuze se refere é a dinâmica própria do filme, no nosso caso, o 

movimento é uma ação que reflete a existência e visa as inquietações que partem da obra e do autor e, c)  

no cinema-pensamento deve-se considerar também as possibilidades que se abrem para o inspectador, que 

é um leitor da obra e realiza um movimento em direção ao filme, de maneira a se apropriar da situação-

limite na subjetividade. Apesar de fortemente próximos e até mesmo entrelaçados, nos parece que as 

inquietações que refletem a existência surgem, mais intensamente, no cinema-pensamento.   
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Da mesma forma que no cinema de Carl Theodor Dreyer – diretor 

dinamarquês a quem Lars von Trier sempre se reporta como uma de suas principais 

“influências” cinematográficas –  em filmes como Ordet (A palavra) e Gertrud, o 

pensamento de Kierkegaard aparece como fundamentação filosófica para as 

inquietações da existência que as diversas personagens vivenciam, sem que as 

questões se fechem; Assim o inspectador tem a possibilidade de assumir em sua 

interioridade os movimentos que tensionam a existência retratada nos filmes. Mas 

porque Kierkegaard? 

Kierkegaard rejeita a linearidade lógica da filosofia do século XVIII. Seu 

pensamento é inconclusivo e suas reflexões só podem ser levadas a termo se houver 

um movimento contrário, ou como ele denomina, uma dupla-reflexão, que parte do 

leitor que recebe com a mão direita aquilo que é oferecido com a direita 

(KIERKEGAARD, 2000, p.11), em direção a si mesmo, à interioridade e à 

subjetividade. Sem a necessidade de se partir de pressupostos especulativos, de uma 

objetividade determinada ou de uma influência direta de um indivíduo sobre o outro 

(o autor sobre o leitor) a abertura para a leitura do inspectador e, consequentemente 

sua ação, é maior e permite que o movimento seja uma possibilidade para a 

existência.   

Por outro lado, Dreyer vê na abstração a capacidade de representar a vida 

interior, não a exterior (DREYER apud VIDAL ESTÉVEZ, 1997, pp. 60-61). Não se 

trata de uma “influência” direta de um diretor sobre o outro, do filósofo sobre o 

diretor, ou do diretor sobre o inspectador, pois as possibilidades que surgem para a 

existência exigem do autor e do leitor certa capacidade de abstração, sem que o 

protagonismo de uma influência seja necessário.  

Bordwell (1998) compreende bem qual o tipo de movimento está em jogo 

nas ondulações da existência, ao comentar Dreyer e situar sua obra como um 

“problema aberto”. O autor afirma que: 
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A influência raramente é certa ou direta; Move-se em “L” 21, como (Shklovsky insiste) a 

movimentação dos cavalos no xadrez. Um artista raramente fornece um modelo a ser 

copiado por outro artista; Um artista abre um campo de problemas, lança uma excursão 

teórica em algumas possibilidades. Os problemas abertos não são necessariamente 

estabelecidos - nem pelo primeiro artista [...] nem pelos sucessores. (BORDWELL, 1998, 

p.199, Tradução Nossa)22 

O movimento fílmico de Bordwell une-se ao movimento existencial de 

Kierkegaard, no sentido de que estão imbricados à comunicação entre o diretor e o 

inspectador e a abstração que expressa a interioridade, como quer Dreyer.   

Cabe a questão: como comunicar ao indivíduo tomado pela vertigem da 

incerteza, que o fundamental na questão da existência está na subjetividade? Em seu 

texto A dialética da comunicação ética e ético-religiosa (1979), Kierkegaard trata a 

comunicação de duas maneiras: direta e indireta.  

A primeira dirige-se a comunicar objetivamente as verdades “científicas”, a 

partir de proposições lógico-lineares, partindo de especulações ou pressupostos que 

determinam a “verdade” a ser alcançada.  A comunicação direta é literal e linear, 

atende as expectativas e parte de uma associação fática, objetiva.  

Já a comunicação indireta faz uso de metáforas e aforismos, tem a ironia entre 

suas principais ferramentas e convida à indagação e a reflexão. A verdade 

comunicada indiretamente parte da subjetividade, deixando sempre espaço para a 

inquietação pois, como Kierkegaard demonstra na primeira parte das Migalhas 

Filosóficas (2008), trata-se de uma verdade que já está presente e não precisa ser 

transmitida, mas descoberta a partir da decisão que o indivíduo toma pela reflexão 

acerca da existência. É uma tomada de consciência por si mesmo. Diz Kierkegaard: 

                                                           
21 A tradução literal seria algo em torno de “caranguejando”, ou seja, para a frente e para os lados. Por 

tratar-se de uma referência ao movimento das peças no jogo de xadrez, optamos por referir ao movimento 

em “L”. Grifo nosso. 

22 Influence is seldom straight or direct; it moves crabwise, like (Shklovsky insists) the knight’s move in 

chess. An artist rarely provides a model to be copied by another artist; an artist opens up a field of 

problems, launches a theoretical excursion into some possibilities. The problems opened up are not 

necessarily settled – neither by the first artist […] nor by the successors (BORDWELL, 1998, p.199) 
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Em que medida pode-se aprender a verdade? [...] Na medida em que se deve aprender 

a verdade é preciso pressupor que ela não estava presente, ou seja, à medida em que 

deve ser aprendida, a gente a procura. Aqui aparece a dificuldade, sobre a qual 

Sócrates, no Menon, chama a atenção, qualificando-a de “proposição polêmica”: que é 

impossível a um homem procurar o que sabe e igualmente impossível procurar o que 

não sabe, pois o que sabe, não pode procurar porque sabe, e aquilo que não sabe não 

pode procurar porque não sabe nem ao menos o que deve procurar. Sócrates resolve 

a dificuldade explicando que todo aprender, todo procurar, não é senão um recordar, 

de sorte que o ignorante apenas necessita lembrar-se de tomar consciência, por si 

mesmo, daquilo que sabe. A verdade não é, pois, trazida para dentro dele, mas já estava 

nele. (KIERKEGAARD, 2008, p.27ss)  

Lars von Trier compreende bem a comunicação indireta e a importância de 

seu inspectador tomar consciência da existência a partir de si mesmo de uma 

verdade que já está presente.  Não se trata de transmitir uma reflexão própria, pois 

a verdade comunicada só tem sentido para um único indivíduo, que é aquele que se 

dispõe a refletir, na subjetividade, a verdade acerca de si mesmo. Não se trata de 

relativizar as situações fílmicas em meias-verdades, mas de permitir que o leitor siga 

seu próprio caminho no processo significativo, sem influências do diretor ou de 

qualquer outra pessoa. A subjetividade é o elemento que distingue um indivíduo 

comum (individed) do Indivíduo Singular (Enkelt Individed) desconstruindo o 

nivelamento construído pela objetividade. Kierkegaard nos lembra que “a 

civilização moderna – e considero isto uma de suas principais desgraças – aboliu a 

personalidade nivelando tudo na objetividade” (KIERKEGAARD, 1979, p. 90. 

Tradução nossa)23.   

O fundamento da subjetividade presente nos filmes de Lars von Trier, afasta 

indagações como “para quem foi feito o filme?” ou “porque o filme foi feito dessa ou 

daquela maneira?”, pois a dimensão da possibilidade está muito mais evidente na 

comunicação do filme que o objeto ao qual o filme se dirige. A insistência de Trier 

em responder que faz seus filmes para si mesmo, e não para seu público, fica clara, 

                                                           
23 La civiltà moderna - e considero questo per una delle sue principali disgrazie - ha abolito la personalità 

livellando tutto nell'oggettività. (KIERKEGAARD, 1979, p. 90) 
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pois, diante da comunicação indireta é legítimo que o inspectador igualmente afirme 

que assistiu e se apropriou do filme por si mesmo. 

 A figura de um diretor se torna desnecessária pois a presença de um diretor 

significa que alguém está dirigindo, direcionando o olhar do espectador para esse 

ou aquele ponto de vista ou circunstância do filme, comunicando um saber objetivo. 

O movimento que o inspectador faz para se apropriar do filme em sua subjetividade 

é muito mais relevante do que as respostas que o cineasta poderia dar em relação a 

seus objetivos. Esse distanciamento é intencional e, no caso de Trier está explicito 

desde o movimento Dogma 9524, que no décimo mandamento do voto de castidade25 

estabelece que o nome do diretor não deve figurar nos créditos. 

Frente a esse distanciamento, devemos questionar: em que consiste a 

comunicação indireta? Kierkegaard responde que a “comunicação aqui significa: 

espremer a ética do indivíduo” (KIERKEGAARD: 1979, p.56)26 e justifica esclarecendo 

que “eticamente não existe uma relação direta, cada comunicação deve passar através 

de uma reflexão dupla: o primeiro na qual ele comunica, a segunda em que é 

incorporado” (KIERKEGAARD: 1979, p.59). São esses os dois movimentos que 

observamos na obra de Trier e que são significativos para o inspectador, o primeiro 

é a comunicação em si, que parte do autor para encontrar seu leitor, o segundo é o 

movimento do inspectador para o filme, apropriando-se do que foi comunicado para, 

                                                           
24 Dogma 95 é um movimento cinematográfico liderado por Lars von Trier e Thomas Vintemberg, que tem 

por objetivo resgatar a “realidade” do cinema. O movimento é regido por dois documentos, o Manifesto 

Dogma 95, distribuído durante as comemorações dos 100 anos do cinema, em Paris; e o voto de castidade: 

10 regras às quais os filmes devem se adequar. Além desses documentos “dogmáticos” o diretor deve 

prestar um juramento solene para que o filme seja certificado e numerado, em reconhecimento à obediência 

das regras. Adiante, trataremos novamente do assunto no capítulo 3. 

25 Voto de castidade é o nome dado ao conjunto de regras estabelecidas por Lars von Trier e Thomas 

Vintenberg na criação do manifesto Dogma 95. Cf. www.dogme95.dk – Acesso em 26/03/2017 

26 La comunicazione allora qui significa: spremere l'etica dall'individuo. (KIERKEGAARD: 1979, p.56) 

http://www.dogme95.dk/
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em sua reflexão autônoma, incorporar a partir da subjetividade a situação-limite na 

existência. 

A comunicação indireta é uma estratégia utilizada por Kierkegaard para 

transpor os limites conceituais da filosofia tradicional, servindo-se dos 

pseudônimos, da ironia e do humor como dimensões que permitem o afastamento 

do autor de sua obra para atingir o leitor de forma que lhe sejam oferecidas muito 

mais inquietações do que respostas. O mesmo se aplica a de Lars von Trier quando 

atribui à obra a potência necessária para subtrair o leitor de seu estado de conforto.   

Deste modo, duas teses se apresentam em paralelo: a) o cinema é um texto, e 

no caso de Lars von Trier é um texto filosófico; b) a comunicação que parte da 

subjetividade do autor para a subjetividade do leitor deve ser sempre indireta, pois 

trata-se de uma comunicação de poder.  

 

1.2.1 – O cinema como texto e as intenctio comunicantes 

 

Conforme enumerado ao final do tópico anterior, consideramos que a 

primeira tese implica em reconhecer que o cinema de Lars von Trier se apresenta 

como um texto filosófico e que as intencionalidades são dimensões independentes 

conforme o ator que reflete as situações apresentadas.  

 Segundo Umberto Eco (1997), ao tratar daquilo que ele chama de abordagem 

hermética dos textos, um texto é “um universo aberto em que o intérprete pode 

descobrir infinitas interconexões” (1997, p.44), enquanto “a linguagem é incapaz de 

aprender um significado único e preexistente: o dever da linguagem é, ao contrário, 

mostrar que aquilo que podemos falar é apenas a coincidência dos opostos”. O cinema 

de Lars von Trier se apresenta como um texto, pois suas características linguísticas, 

que permitem a interpretação e a relação entre o leitor e o autor, são próprias de 
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uma definição em que o termo “texto” está desprovido, inclusive, da materialidade 

da escrita mas, conserva seu valor nas interconexões que se organizam no 

pensamento, de forma a concordarmos com Deleuze quando em seu Textes et 

entretiens (2002, p. 263) afirma que o cinema possui apenas uma personagem: o 

pensamento.  

As interconexões que Eco (1997) salienta, estão entre a intencionalidade e a 

linguagem e, percebidas pela sensibilidade (aesthese), tornam-se o substrato para o 

movimento do pensar, sem se identificar com o pensamento lógico e racionalista da 

tradição filosófica mas, com um pensar destinado à ação, ao engajamento, ao 

compromisso com a existência. No caso de Lars von Trier a linguagem é o modo a 

partir do qual o texto se apresenta, seja ele construído em imagens, sons, fala ou 

roteiro, assim como na ausência destas categorias. É a percepção que assume um 

significado que a própria linguagem não é capaz de envolver, exigindo do leitor uma 

decisão frente a imagem-movimento.  

Ainda que o significado não seja capaz de dar conta da intencionalidade do 

autor é na sua leitura que se forma a ocasião, que une o autor ao leitor, e no caso do 

cinema, ao espectador, mas até mesmo esse conceito deve ser questionado em Lars 

von Trier, se considerarmos as possibilidades de interconexão do texto.  

Eco (1997) ainda delimita três figuras intencionais presentes na estrutura de 

um texto. Ao considerarmos o cinema como texto em potência – ainda que não seja 

um texto escrito – essas figuras também se fazem presentes em sua análise. São, a 

saber: a intenção do autor (intentio auctoris), a intenção do leitor (intentio lectoris), 

e o ponto autônomo e mediador que, simultaneamente, nos permite indagar e 

refletir sobre o texto em si, que é a intenção da obra (intentio operis).  

Lars von Trier parte de intenções singulares, que dizem respeito apenas a si 

mesmo, sem a necessidade de justificativas pois, como nos lembra Searle (2002, p.5) 

as crenças e os desejos são estados Intencionais, mas não têm a intenção de coisa 
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alguma – como em Melancholia (2011) quando declara ter concebido o roteiro 

tomado pela depressão. 

 O cinema como texto é uma relação intencional do autor, fixada na tensão 

entre a intensão da obra e a intenção do leitor. Eco observa que: 

O debate clássico tinha por objetivo descobrir num texto ou o que seu autor pretendia 

dizer, ou o que o texto dizia independentemente das intenções de seu autor. Só depois 

de aceitar a segunda alternativa do dilema é que podemos perguntar se aquilo que foi 

encontrado é o que o texto diz em virtude de sua coerência textual e de um sistema de 

significação original subjacente, ou é o que os destinatários descobriram nele em 

virtude de seus próprios sistemas de expectativas.   

É claro que estou tentando manter um elo dialético entre a intentio operis e a intentio 

lectoris. O problema é que, embora talvez se saiba qual deve ser a “intenção do leitor”, 

parece mais difícil definir abstratamente a “intenção do texto”. A intenção do texto não 

é revelada pela superfície textual. Ou, se for revelada, ela o é apenas no sentido da carta 

roubada. É preciso querer “vê-la”. Assim é possível falar da intenção do texto apenas 

em decorrência de uma leitura por parte do leitor. A iniciativa do leitor consiste 

basicamente em fazer uma conjetura sobre a intenção do texto. (ECO, 1997, p. 74) 

Para Eco, o texto constitui um movimento do pensar que parte de um sujeito 

(autor) em direção a uma incógnita (leitor), que tem a função de se apropriar da 

mensagem comunicada e a ela atribuir o significado. Esse movimento é um 

confronto, um enfrentamento entre a intenção e a interpretação, pois é nele que o 

Indivíduo se volta para a interioridade a fim de refletir sobre a existência.   

 

 1.2.2 – A comunicação indireta é uma comunicação de poder 

 

Os elementos intencionais que Eco trata em Interpretação e 

Superinterpretação também são aspectos significativos para Kierkegaard, quando 

diz em seu texto sobre A dialética da comunicação ética e ético-religiosa: 

Logo que eu penso: “comunicar”, eu penso em algo com quatro aspectos: 1) o objeto, 

2) o emissor, 3) o receptor e, 4) a comunicação.  

Refletimos ou bem pelo objeto ou bem pela comunicação.  

Se refletimos sobre o objeto, temos então a comunicação do saber. Se pelo contrário, 

não há ‘objeto’ [...] de forma que não podemos refletir sobre o objeto, mas refletimos 

sobre a comunicação, temos o contrário da comunicação de saber: a comunicação de 

poder.  
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E o erro da modernidade consiste por sua vez em termos esquecido completamente a 

realidade desta comunicação que se chama comunicação de poder, e em termos [sic] 

suprimido inteiramente esta, ou até, de modo ainda mais absurdo, em termos 

comunicado como saber o que precisamos comunicar como poder (KIERKEGAARD 

apud VERGOTE: 2000 s/pág)27 

O paralelo entre o emissor (intentio auctoris), o receptor (intentio lectoris) e 

a comunicação (intentio operis) é acrescido da crítica ao objeto que se comunica e 

das dimensões acerca da comunicação do saber e da comunicação de poder (1979). 

A preocupação da modernidade em comunicar o objeto implica em transmitir um 

conhecimento com características informativas, com a autoridade do magistério de 

quem determina a verdade a ser seguida. Não há espaço para a autonomia, a 

singularidade ou para o outro, pois o saber transmitido é comunicado diretamente 

sem que a comunicação seja refletida, pois o objeto ocupa seu espaço significativo.  

Ora, vimos que a comunicação indireta consiste em uma abertura 

interpretativa para a autonomia do indivíduo e, dessa forma, a figura do outro não 

pode permanecer isolada do processo, uma vez que a relação entre o emissor e o 

receptor é uma relação ética. Para Kierkegaard, é impossível se pensar em ética sem 

que o outro seja reconhecido como verdadeiramente outro, ou como visto em As 

obras do Amor (2005), e conforme o comentário de Álvaro Valls, sem que seja 

reconhecido não como um segundo eu, mas como um primeiro tu (VALLS, 2005, 

p.274). É nesse sentido que a autonomia do outro só se realiza plenamente quando 

a comunicação visa a subjetividade, ao invés do objeto, e ao contrário da 

comunicação do saber reflete na existência a comunicação de poder. Diz 

Kierkegaard: 

[...] o erro fundamental dos tempos modernos é lidar com o "quê" que você tem para 

se comunicar - não o que é a comunicação. 

Se você refletir sobre o objeto, então temos a comunicação do SABER. 

                                                           
27 A citação de Vergote é dos Papirer (Pap. VIII 2 B 89, p. 188/90). Por vezes, utilizamos como comparação 

o texto organizado por Cornélio Fabro com o título de A dialética da comunicação ética e ético-religiosa 

(KIERKEGAARD: 1979)  
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Se não houver um "objeto" [...], então é óbvio que não se pode refletir sobre o objeto. 

Mas se pensarmos sobre comunicação, em seguida, em contraste com a comunicação 

do saber, temos: a comunicação de PODER. (KIERKEGAARD, 1979, p. 92)28 

 

E ainda: 

 

Qualquer comunicação do saber é comunicação direta. 

Qualquer comunicação de poder é mais ou menos comunicação indireta. 

Primeiro é a que chamei de real comunicação de poder: é indireta ou essencialmente 

indireta. 

Em seguida, a comunicação ética que é absolutamente indireta. (KIERKEGAARD, 1979, 

p.94)29 

O poder em Kierkegaard é a ação do Indivíduo Singular firmada na existência 

por sua vontade (pathos). Uma comunicação de poder é legitimada pela liberdade 

do indivíduo em decidir na existência em um compromisso firmado para si mesmo, 

ou seja, não é embasada pela autoridade de um indivíduo sobre o outro (em que 

ocorreria uma comunicação objetiva, de saber categorial). A comunicação de poder 

é a ocasião, na medida em que disponibiliza as relações significativas possíveis no 

questionamento pelo como.  

O cinema de Trier vai ao encontro da existência por comunicar indiretamente 

e por fazer valer a comunicação de poder, em que reside a possibilidade para o 

inspectador decidir – e o importante é a decisão – sobre as inquietações da existência, 

pois cada Indivíduo deve se apropriar de maneira singular dessas situações-limite.   

                                                           
28 “l'errorre fondamentale dei tempi moderni è di occuparsi del "ciò" che si deve comunicare - non di quel 

ch'è la comunicazione.  

Se si riflette sull'oggetto, allora noi abbiamo la comunicazione del SAPERE.  

Se invece non c'è alcun "oggetto" [...], allora è evidente che non si può riflettere sull'oggetto. Ma se si 

riflette sulla comunicazione allora, in contrasto alla comunicazione del sapere, noi abbiamo: la 

comunicazione del POTERE.” 

 (KIERKEGAARD, 1979, P.92) 

29 “Ogni comunicazione di sapere è comunicazione diretta. 

Ogni cominicazione di potere è più o meno comunicazione indiretta.  

Prima viene quella ch'io ho chiamata vera comunicazione del potere: essa è indiretta ovvero è 

essenzialmente indiretta. 

Poi la comunicazione etica ch'è assolutamente indireta” (KIEREKGAARD, 1979, p.94) 
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Utilizando a comunicação indireta, Lars von Trier rejeita o cinema que se 

utiliza da didática moderna retomando, na maiêutica, a dimensão educativa que 

permite ao inspectador chegar às conclusões interpretativas por si. Nas palavras de 

Kierkegaard “o comunicante quase desaparece e a sua obra se reduz a ajudar o outro 

a tornar-se [si-mesmo]” (1979, p. 93). O movimento contrário também é verdadeiro, 

pois ao comunicar a partir do filme, o comunicante também encontra em sua 

subjetividade uma forma de refletir e tornar-se si-mesmo.  

1.3 – A existência como possibilidade e o cinema como filosofia 

Para Kierkegaard, existir é possibilidade, pois “Todo e qualquer saber sobre a 

realidade é possibilidade; a única realidade em relação à qual um existente tem mais 

do que um [mero] saber é a sua realidade própria, [o fato de] que ele está aí; e esta 

realidade efetiva é seu interesse absoluto” (2016, p.29).  Dessa forma, para o existente 

que supera a necessidade de uma abstração sistemática, a existência é uma contínua 

síntese entre o temporal e o eterno, o possível e o realizado, pois na possibilidade o 

possível se apropria da realização; Assim, o existir, [...] é algo que não se faz sem 

paixão (2016, p. 24).  

Existir é uma possibilidade, pois nos remete a um questionamento pelo como. 

Mas, o que é esse como?  

Já observamos que, no contexto cinematográfico em que se insere a obra de 

Lars von Trier, o debate objetivo está superado pela subjetividade e as indagações 

que surgem não se atrelam à linearidade da filosofia moderna, de estilo cartesiano. 

Indagar pelo como é destacar a possibilidade da existência na dinâmica da realidade, 

que reflete a consciência do existente frente à existência. O como é a inquietação da 

existência diante da possibilidade.    
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As possibilidades na existência nos ajudam a compreender as questões que 

surgem nos filmes de Trier a partir do como e não do o quê, ou do porquê, – pois se 

perguntar a partir de o quê, ou porquê implicaria em uma comunicação direta, de 

saber. O existente tem a liberdade para decidir frente à possibilidade, de tecer suas 

próprias conclusões para a sua existência. Por esse motivo a comunicação deve ser 

indireta; para que o inspectador assuma, para si e diante do outro, as provocações 

do diretor dinamarquês, o que nos leva a pensar a elaboração do cinema como 

filosofia, pois ao retratar situações-limite da existência, o cinema se torna a própria 

possibilidade da existência.  

Se a filosofia moderna, conceitual e especulativa buscava se ver livre das 

contradições para explicar a existência, o cinema como filosofia – partindo da 

filosofia da existência - vai ao encontro do conflito, do paradoxo, da angústia e do 

pensamento inconcluso. Em seus comentários sobre a possibilidade de uma 

fenomenologia da angústia em Kierkegaard, Roberto Garaventa diz que: 

...de fato, o homem é chamado, enquanto espírito, enquanto Eu, a colocar em relação 

(sintetizando-os) elementos que o caracterizam estruturalmente, mas que, de igual 

modo, estruturalmente conflitam entre si (corpo e alma, temporalidade e eternidade), 

escolhendo uma forma de existência entre as inumeráveis que historicamente se 

apresentam. O fato de que ele se encontra na condição de dever se dar uma identidade 

precisa e concreta (de dever se escolher), aliado à consciência de poder assim se 

realizar, mas também de poder falhar na escolha, é, porém, um elemento que nele 

produz angústia. (GARAVENTA, 2011, p.7) 

Pensar o cinema como filosofia, implica considerar que, diante da 

possibilidade, um serve de alimento e alicerce ao outro, sem determinar as questões 

por uma única perspectiva (objetiva). Essa indeterminação é fundamental para que 

o inspectador assuma a questão sobre a qual deverá decidir por si (comunicação de 

poder) e não a resposta objetiva (comunicação de saber). Qualquer alternativa para 

o inspectador é uma possibilidade. 

Em A imagem-tempo, Gilles Deleuze afirma que, tudo se passa como se o 

cinema nos dissesse: comigo, com a imagem-movimento, vocês não podem escapar 
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do choque30 que desperta o pensador em vocês (1990, p.190), e reafirma em Textes 

et entretiens (2002), ao dizer que o cinema possui apenas um personagem: o 

pensamento. Entrementes, Kierkegaard, em seu Post-Scriptum conclusivo não 

científico às Migalhas Filosóficas, afirma que na medida em que a existência é 

movimento, vale que há de fato um contínuo que mantém unido o movimento, pois 

de outro modo, não há movimento algum (2016, p.25) e ainda que todo e qualquer 

saber sobre a realidade é possibilidade. Nesse diálogo existe uma relação próxima 

entre existência e movimento, e pensamento e realidade; Para Lars von Trier, a 

relação dessas dimensões é uma constante na elaboração de um cinema como 

filosofia.  

O cinema abre um campo de possibilidades para que o existente, diante da 

existência, perceba o impacto causado pela obra cinematográfica e então, assuma, 

na subjetividade, a realidade e o pensamento. Mais do que um cinema-pensamento, 

Trier apresenta um cinema-possibilidade. 

Nesse sentido, o cinema de Lars von Trier está voltado para a realidade 

(como se apresenta no Manifesto Dogma 95) pois comunica à subjetividade, ao 

indagar pelo como e optar pela comunicação indireta como forma de comunicação 

de poder, proporcionando um espaço privilegiado para que o Indivíduo acolha, com 

liberdade, suas inquietações na subjetividade. Se Trier problematizar objetivamente 

seus filmes, de uma maneira informativa (ou formatada), sua proposta resultaria na 

construção de uma ilusão para a qual as respostas já estariam dadas e, portanto, não 

haveria sentido em se perguntar pela existência, estagnando a possibilidade do 

cinema como filosofia.  

A ilusão criada pela informação é inerte, estática e não provoca nenhuma 

inquietação para o existente; ela é apenas recebida. A comunicação indireta 

                                                           
30 Sócrates afirmava que toda filosofia parte de um thauma, um espanto. O choque proposto por Deleuze 

tem a mesma finalidade: gerar um impacto sobre a percepção de modo que seja impossível não se sentir 

incomodado, extraindo da imagem-movimento a causa necessária para o pensamento. 
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potencializa os filmes de Lars von Trier, dissipando as ilusões. Kierkegaard diz: Não, 

jamais se dissipa uma ilusão diretamente. Não se destrói radicalmente senão de uma 

maneira indireta. [...] ou, dito de outra maneira, é preciso pegar pelas costas aquele 

que está na ilusão (KIERKEGAARD, 1971, p. 58), ou seja, Trier surpreende o 

interlocutor indiretamente, para valorizar a subjetividade. Parafraseando Deleuze, 

da comunicação indireta, não se pode escapar.  Roberto Garaventa afirma: 

[...] No momento de escolher a si mesmo em plena liberdade, com efeito o indivíduo é 

tomado, diante do abismo das suas inumeráveis possibilidades (justamente como 

quem ousa olhar para um precipício), por um tipo de “vertigem” que o impele a 

agarrar-se ao finito, ao temporal (mais que ao Infinito, ao Eterno), enquanto tem a 

impressão (ilusória) de que aquilo que é diretamente tangível e imediatamente 

presente lhe garante maior segurança. (GARAVENTA, 2011, p.7) 

O cinema de Lars von Trier nos coloca diante do abismo da realidade ilusória, 

desconstruindo a vertigem da objetividade cotidiana e oferendo ao inspectador a 

possibilidade para escavar, na subjetividade e na interioridade, os fundamentos da 

existência. Apresentando o cinema como possibilidade reflexiva, Trier elabora sua 

obra fora das categorias tradicionais do circuito cinematográfico. Seu cinema-

possibilidade, alinha sua obra à Dreyer, Strindberg e Kierkegaard, em que - em 

resposta às afirmativas constantes do diretor de que “faz seus filmes para si mesmo” 

– o inspectador pode afirmar que assiste os filmes por si mesmo, se apropria das 

inquietações e decide, por seus próprios meios, de que forma as provocações do 

diretor dinamarquês são assumidas na existência. Retomando a crítica de Samantha 

Morton (2009), trata-se de uma viagem, que escava a interioridade do indivíduo, e 

não deve ser tomada por aqueles leitores que preferem a conformidade superficial 

ou uma existência confortável.   

No próximo capítulo, analisamos como acontece o alinhamento entre o 

cinema de Trier e a obra de Dreyer, Strindberg e Kierkegaard. Essa análise é crucial 

para a compreensão dos fundamentos e referências que embasam o processo 

criativo e comunicativo do diretor dinamarquês. 
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Capítulo 2  

Os fundamentos do cinema pensamento  

a partir da filosofia da existência 

 

 
No primeiro capítulo tratamos o conceito de inspectador, e a comunicação 

dos filmes de Lars von Trier apresentada como comunicação indireta, propiciando 

uma perspectiva de cinema voltado para as inquietações da existência, dando 

margem a um cinema como filosofia.   

O capítulo atual investiga quais autores servem de fundamento para os 

diálogos que Lars von Trier utiliza para a composição de sua obra, e como esse 

diálogo se apresenta no cinema a partir do método que parte da comunicação 

indireta, começando por seus conterrâneos dinamarqueses, como o filósofo Soren 

Aabye Kierkegaard (1813-1855), e o cineasta Carl Theodor Dreyer (1889-1968), até 

o dramaturgo e ensaísta sueco August Strindberg (1849-1912) e o pensador alemão 

Friedrich Nietzsche (1844-1900).  

Primeiramente, tratamos a questão da intencionalidade (ou da não 

intencionalidade), os fundamentos de Lars von Trier e o método que faz essas 

categorias transparecerem em sua obra, que se inicia em situações particulares e se 

imbricam à filosofia.  

Em um segundo momento, analisamos a gênese das inquietações que giram 

em torno da subjetividade, alinhando-se à filosofia da existência. De cunho 

particular, registramos a importância de uma educação libertária em sua formação, 

seu posicionamento diante da autoridade e a necessidade de uma regulamentação 

autodisciplinar, além de como Strindberg e Nietzsche se tornam referências, 

durante a juventude, para reconhecer em si o espírito provocador, característico dos 

temas abordados em seus filmes.   

Por fim, delimitamos os fundamentos culturais que se encontram presentes 

em sua obra, partindo dos elementos artísticos, filosóficos e literários da tradição 
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nórdica – com ênfase em Kierkegaard e Dreyer – e de que maneira esses 

fundamentos se lançam como a base do método da comunicação indireta, em um 

cinema voltado para o pensamento.   

Lars von Trier elabora um cinema como filosofia na medida em as questões 

exploradas em seus filmes são pertinentes à filosofia contemporânea, e tratam 

abertamente as polêmicas históricas de nosso tempo, sejam elas relativas a 

processos coletivos ou individuais.  

Questões que envolvem o tempo-histórico e a concepção estética dos filmes 

conduzem a discussão acerca da estrutura do cinema para as possibilidades de um 

diálogo mais amplo e interdisciplinar, com a história cultural e a arte.  É necessário 

investigarmos as fontes de origem e os fundamentos de sua produção 

cinematográfica – carregados pela subjetividade – para problematizar a 

intencionalidade do autor e pensar a filosofia presente em seus filmes.  

Os processos significativos que emergem da subjetividade do autor 

permitem uma leitura semântica do texto que se transforma na obra 

cinematográfica pois, antes de tudo, o cinema é propriamente um texto, repleto de 

significados, signos, intenções e afeições que, da mesma forma que uma obra 

literária, se apresenta diante de nossa sensibilidade preenchendo todo o universo 

imaginário que transportamos (quer por aceitação ou pela rejeição) para nossa 

realidade.  

Nos filmes de Trier a sua concepção de existência é o conjunto das 

inquietações da intenção do autor e seu anseio pelo enfrentamento. A 

intencionalidade está na obra (intentio operis) – que fala por si – e na relação entre 

a obra e o leitor, enquanto a intenção particular do diretor permanece incógnita. 

Mesmo quando aparentemente revelada, a intenção do autor não corresponde a 

uma intencionalidade objetiva, caracterizando-se como uma forma de se esquivar 

de qualquer justificativa em relação à sua obra. O papel da intencionalidade é 
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transferido para o inspectador, que deve estabelecer suas próprias relações com o 

filme. Como já vimos, na ocasião do lançamento de O Anticristo (2009), Trier se 

afasta de sua obra e da necessidade objetiva de justifica-la dizendo que “trabalha 

para si mesmo31”, o que o leva, paradoxalmente, a assumir e penetrar ainda mais 

profundamente no contexto de sua criação, que significa construir, a partir do filme, 

os valores significativos de sua identidade. Na coletiva de imprensa de Cannes, em 

2009, ele afirma:  

Dois anos atrás, diz ao diretor, eu tive um colapso nervoso. Foi uma experiência nova 

para mim. Tudo, absolutamente tudo, me parecia sem importância, inútil. Não 

consegui trabalhar. Seis meses depois, apenas para treinar, escrevi um roteiro. (...) O 

trabalho de escrever não seguiu o meu modo de operação usual. Cenas foram 

adicionadas sem motivo. As imagens foram compostas sem qualquer lógica ou 

reflexão dramática. Eles geralmente vieram de sonhos que costumava ter. (...) 

Mais uma vez, o assunto era a natureza, mas de maneira diferente, mais direta do que 

antes. (...) Em qualquer caso, não tenho desculpa para oferecer para o 

Anticristo. Nada além da minha fé absoluta no filme - o filme mais importante de 

toda a minha carreira! (TRIER, 201132. Entrevista coletiva oficial, Transcrição e 

grifos nossos) 

Um roteiro escrito a partir de sonhos e durante um colapso nervoso, sem 

nenhum motivo objetivo, sugere que o processo de criação do filme tem início na 

pessoalidade do autor e historicidade, em que sua biografia se imbrica aos 

fundamentos da obra. 

Lars von Trier marca a arte cinematográfica com espírito de provocação, 

polemizando com as instituições e valores morais e culturais. Essa disposição se 

apresenta na década de 70, por exemplo, ao agregar a partícula von a seu nome. 

Originalmente Lars Trier, o von só é incorporado durante seus estudos na Escola de 

Cinema, em Copenhague, enquanto observava que a provocação seria uma forma de 

                                                           
31 Portal G1, reportagem de Diego Assis, Sob fogo cerrado, Von Trier declara “sou o melhor diretor do 

mundo”. Disponível em: http://g1.globo.com/Noticias/Cinema/0,,MUL1156719-7086,00-

SOB+FOGOCERRADO+VON+TRIER+DECLARA+SOU+O+MELHOR+DIRETOR+DO+MUNDO.ht

ml. Acesso em 28.03.2016  

32 Disponível em http://www.festival-cannes.com/fr/69-editions/retrospective/2009/actualites/articles/lars-

von-trier-livre-son-antichrist  Acesso em 14 de julho de 2016. 

http://g1.globo.com/Noticias/Cinema/0,,MUL1156719-7086,00-SOB+FOGOCERRADO+VON+TRIER+DECLARA+SOU+O+MELHOR+DIRETOR+DO+MUNDO.html
http://g1.globo.com/Noticias/Cinema/0,,MUL1156719-7086,00-SOB+FOGOCERRADO+VON+TRIER+DECLARA+SOU+O+MELHOR+DIRETOR+DO+MUNDO.html
http://g1.globo.com/Noticias/Cinema/0,,MUL1156719-7086,00-SOB+FOGOCERRADO+VON+TRIER+DECLARA+SOU+O+MELHOR+DIRETOR+DO+MUNDO.html
http://www.festival-cannes.com/fr/69-editions/retrospective/2009/actualites/articles/lars-von-trier-livre-son-antichrist
http://www.festival-cannes.com/fr/69-editions/retrospective/2009/actualites/articles/lars-von-trier-livre-son-antichrist
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chamar a atenção para a forma e conteúdo de seus filmes, gerando um escândalo 

que não poderia passar despercebido.  Em entrevista à Stig Björkman, o cineasta 

explica a origem do acréscimo. 

 Sim, eu levei esse nome na escola de cinema, num espírito de provocação. Ninguém 

realmente se importava em olhar para meus filmes ou para a maneira como eu os fazia, 

mas "von", eles não poderiam deixar seguir assim! [...]33 

 

Em 1975, eu acho. As razões remontam para tempos mais antigos... até meu avô, Sven 

Trier. Na Alemanha, ele sempre escreveu seu nome Sv. Trier, porque a abreviação para 

Sven  é Sv. Por causa de um mal-entendido em torno desse pequeno "v", ele foi 

premiado com o título na Alemanha de Herr von Trier. Mais tarde, tornou-se uma 

história que gostava de contar a minha família. 

No meio dos anos setenta, eu devorava Strindberg, e, claro, Nietzsche. Durante a crise 

mental que Strindberg viveu em Paris - a crise chamada de "inferno" - ele assinou suas 

cartas com “Rex", uma assinatura real. Eu pensei que era muito divertido, eu gostei. 

Tanto que a coisa seguia para um lado arrogante. Então eu adicionei um "von" em meu 

nome. Isso é algo que também é encontrado no jazz americano. Alguns músicos usam 

títulos de nobreza e se chamam Duque, Conde, etc. Então eu, obviamente, pensei em 

usá-lo como Stroheim e Sternberg34. Seu "von" soa completamente fictício, mas isso 

não tem servido para Hollywood, muito pelo contrário. (TRIER, in BJÖRKMAN, 2000, 

p.9. Tradução Nossa)35 

Na Dinamarca – assim como na Áustria e na Alemanha – a partícula von indica 

uma relação com a nobreza, e também a precedência e a origem familiar. Nesse caso, 

artisticamente, Lars von Trier assume uma nobreza que, pelos estatutos sociais, não 

                                                           
33 Oui, j’ai pris ce nom à l’école de cinema, par esprit de provocation. Personne ne s’interessait vraiment 

à ce à quoi mes films ressemblaient, à la façon dont j eles frabriquais, mais ce “von”, ils ne poucaient pas 

le laisser passer comme ça! [...] 

34 Josef von Stroheim e Rudolf von Sternberg, são dois diretores austríacos radicados nos EUA no início 

do século XX. Ambos estão ligados à nobreza austríaca.   

35 En 1975, je crois. Mais les raisons de tout cela remontent plus loin dans le temps... jusqu’à mon grand-

père, Sven Trier. Em Allemagne, il a toujous écrit son nom Sv. Trier, car l’abréviation de Sven est Sv. A 

cause d’un malentendu autor de ce petit “v”, ou lui a attribué em Allemagne le titre Herr von Trier. Plus 

tard, c’est devenu une anecdote qu’on aimait raconter dans ma famille. Au milieu des années soixante-dix, 

je devorais Strindberg, et bien sûr Nietzsche. Durant la crise mentale que Strindberg a vécue à Paris – 

celle qu’on appelle la crise d’”Inferno” – il signait toutes ses lettres “Rex”, une signature royale. Je 

trouvais ça assez amusant, ça me plaisait. Aussi bien le côté disjoncté que le côté orgueilleux. Allors, j’ai 

rajouté um “von” à mom nom. C’est quelque chose que l’on trouve aussi dans le jazz américain. Certains 

musiciens se servente de titres de noblesse et se nomment Duke, Count, etc. Puis, j’ai evidemment pensé à 

des réalisateurs comme Sternberg et Stroheim. Leurs “von” étaient totalement fictifs, mais cela ne les a 

pas desservis à Hollywood, bien au contraire. (TRIER, in BJÖRKMAN, 2000, p.9) 
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lhe pertence. Mesmo que a origem do nome tenha partido de um mal-entendido com 

o nome de seu avô, a apropriação do nome acaba chamando mais a atenção para a 

pessoa do que para a produção dos seus filmes. Tal manobra com seu nome nos 

indica uma das primeiras características que são a base dos fundamentos dos filmes 

de Trier: se o público for indiferente ao filme, é necessário escandaliza-lo de alguma 

forma para chamar a atenção para a pessoa, para si e para a linguagem, o nome, pois 

ainda nas palavras de Trier, “o nome é a identidade. Ele teve que passar pela minha 

cabeça” (TRIER, in BJÖRKMAN, 2000, p.10).  

2.1 – Strindberg e os primeiros fundamentos no projeto educacional de 
Inger Trier. 

Não deveria ser estranho para Trier observar a indiferença com que as 

pessoas lidam com a sensibilidade alheia, porém, certamente chama a atenção 

quando um plebeu se caracteriza como um nobre e, então, sua produção e método 

passam a ser observados. Mesmo enquanto frequentava a Escola de Cinema de 

Copenhague, Trier aponta para uma tendência ao escândalo, à provocação do 

espírito.  

O sueco Johan August Strindberg é um dos principais autores dramáticos da 

tradição nórdica do século XIX, que figura ao lado de nomes como Hans-Christian 

Andersen e Søren Kierkegaard, tendo sido profundamente influenciado por esse 

último, especialmente em suas primeiras peças O livre pensador, Master Olof, O Pai e 

Menina Júlia. Situado pelos especialistas como um expoente do naturalismo no 

teatro, Strindberg dialoga facilmente com o simbolismo e o romantismo como se 

observa em Inferno (2009), escrita em Paris em forma narrativa durante uma crise 

psíquica.  

Em Strindberg encontramos situação análoga à de Lars von Trier, chamando 

a atenção para si a partir de sua obra, de maneira a não aceitar nenhuma imposição 
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social como autoridade que se sobreponha a sua consciência, relegando sua 

sensibilidade à indiferença do senso comum. Trier, por sua vez, enfrenta a 

autoridade estabelecidade desde seus primeiros anos, a partir de sua formação 

básica. 

Educado em casa por influência de sua mãe, Inger Trier, descrita pelo 

cineasta como uma mulher politicamente comunista, fervorosa adepta de uma 

educação livre e do direito da autodeterminação da criança (TRIER in BJÖRKMAN, 

2000, p.11), Lars von Trier afirma que esse modelo educacional – que após os 

estudos obrigatórios é organizado por sua mãe, incluindo acompanhamento 

domiciliar – lhe obrigou a identificar em si uma imensa autodisciplina, além de 

desenvolver uma autoridade que não foi exercida por seu pai, Ulf Trier36, o que de 

certa forma é bastante difícil para uma criança (Idem, p. 12). Sua liderança natural 

que surge em uma personalidade forjada em bases que estabelecem a decisão sobre 

o eu como determinante teve, como consequência, alguma dificuldade no 

relacionamento com outros jovens de sua idade na ) da escola Lundtofte37. Ele era, 

em suas próprias palavras, “detestável e autoritário” (Idem, p. 13).  

Certamente dessa educação surge a proximidade e a identificação ao contato 

com a obra de Strindberg, uma decorrência natural de sua educação livre, que 

incluía a proximidade com autores engajados no pensamento de esquerda, como 

Hans Scherfig, Otto Gelsted e Hans Kirk, além de um valioso incentivo artístico, 

especialmente musical, movido por um “projeto explícito” de sua mãe e pela 

contribuição “genética” de seu pai biológico. Segundo Trier,  

Parece que quando me concebeu, ela queria garantir para mim genes artísticos. Meu 

pai, Ulf Trier não era meu pai biológico, minha mãe me revelou isso no leito de morte. 

Ela teve um relacionamento com um homem cujos genes acreditava que poderiam ser 

úteis. Seu sobrinho, por exemplo, supostamente possuía "bons genes", pois ele tinha 

                                                           
36 Que posteriormente Lars von Trier descobrirá que não é seu pai biológico. (Cf. TRIER, in BJÖRKMAN, 

2000 p.24 ) 

37 O estabelecimento escolar frequentado por Lars von Trier durante o período obrigatório. (Idem.) 



 

55 
 

um grande talento musical. Ela sabia disso. Ela incentivou meu interesse pela música 

durante a minha adolescência, embora deva acrescentar sobre meus dotes muito 

limitados nesta área. Mas ela sempre me empurrou para as artes; foi explícito o 

projeto. Eu nunca senti isso como uma pressão, mesmo se houvesse pressão. Agora 

depois, eu vejo com que lucidez ela seguiu seus planos. (TRIER in BJÖRKMAN, 2000, 

p.12, Tradução nossa)38 

Indagado na sequência sobre seu pai biológico, o descreve da seguinte forma: 

[...] não, era também um funcionário público de carreira, mas de acordo com a minha 

mãe, em sua família ele era a expressão da criatividade. Ainda assim, no leito de morte, 

ela alegou ter planejado tudo por estas razões. É uma história substancial. Nós 

poderíamos fazer algo [com isso]. É um forte ingrediente de uma biografia, não é? Eu 

não vou medir até meus traumas de infância como  Bergman, ou suas histórias de 

gabinete ... Quem, de fato, quiser acreditar em sua irmã, verá que são puras mentiras. 

(TRIER in BJÖRKMAN, 2000, p.12. Tradução nossa).39 

Sobre a relação de autoridade com seu pai de juris, diz ainda que,  

Talvez não fosse [um conflito] imediatamente. Mas depois, eu percebi o quanto era 

angustiante. Ele perdeu uma autoridade natural que poderia me ajudar e aconselhar-

me sobre a decisão a ser tomada. Então, eu tive que criar a minha própria autoridade, 

o que não é fácil para uma criança. (TRIER, in BJÖRKMAN, 2009, p. 13. Tradução 

nossa).40 

 

                                                           
38 Il paraît que, lorsqu'elle m'a conçu, elle voulait se garantir des gènes artistiques. Mon père, Ulf Trier, 

n'était pas mon père biologique: ma mère me l'a appris sur son lit de mort.  

Elle a eu une relation amoureuse avec un homme dont les gènes, selon elle, pourraient m'être utiles. Son 

neveu, par exemple, était censé posséder de "bons gènes", puisqu'il  avait un grand talent musical. Elle 

savait cela. Elle m'a encouragé à m'intéresser à la musique durant mon adolescence, bien qu'il y ait à 

ajouter sur mes dons très limités dans ce domaine. Mais elle m'a constamment poussé vers des activités 

artistiques; c'était explicitement son projet. Je n'ai jamais ressenti cela comme une pression, même si 

pression il y avait. Maintenant, après coup, je vois avec quelle lucidité elle a suivi ses plans.  (TRIER in 

BJÖRKMAN, 2000, p.12) 

39 Non, c’etait um hout functionnaire lui aussi, mais selon ma mére on trouvait dans cette famille 

l’expression d’une grande créativité. Toujours est-il que sur son lit de mort, ele a prétendu avoir tout 

planifié pour ces raisons. C’est une histoire bien juteuse. On pourrait on faire quelque chose. C’est um 

ingrediente fort dans une biographie, n’est-ce pas? Je ne vais pas me mensurer aux traumatismes d’enfance 

d’un Bergman, ni à ses histoires d’armoire... Qui d’ailleurs, s’il faut croire as soeur, sont de purs 

mensonges. (TRIER in BJÖRKMAN, 2000, p.12). 

40 Peut-être pas sur le champ. Mais plus tard, j’ai réalisé à quel point c’était angoissant. Il m’a manqué 

unte autorité qui aurait pu m’aider et me conseiller face aus décisions à pendre. J’ai dû créer ma propre 

autorité, et ce n’est pas chose pour un enfant. (TRIER, in BJÖRKMAN, 2009, p. 13). 
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Nestas três manifestações, identificamos valores significativos que 

fundamentam, na origem, a obra de Lars von Trier: i) uma educação libertária 

fundada sobre um projeto de incentivo artístico e criativo; ii) o enfrentamento da 

autoridade natural e,  iii) a necessidade de criar sua própria autoridade enquanto 

disciplina para agregar os valores criativos que lhe eram estimulados (como a 

música). A síntese que surge no terceiro ponto – a partir dos anteriores –, é devotado 

às inquietações da existência, que enfrenta as determinações comuns e fazem com 

que Trier se identifique com suas leituras mais polêmicas. 

O que mais aproxima Trier dos conflitos vividos e descritos por Strindberg, é 

a determinação do eu por uma autoridade social e moral que ele não reconhece, seja 

nas relações sociais ou pessoais. Independente da fonte da autoridade – seja da 

figura paterna, do planejamento educacional materno ou das substanciais 

revelações acerca de sua biografia – o próprio eu delimita o poder necessário para 

exercer esse domínio-de-si naturalmente e enfrenta o peso da liberdade ao tomar 

consciência de tal fato.  Strindberg escreve, nas transcrições de algumas notas de 

seus Diários, publicadas em sua obra Inferno,  escrito entre 1896 e 1897 que, 

Tudo o que sei – e é tão pouco! – deriva do Eu, como núcleo. A cultura, ou melhor, o 

culto desse Eu, afirma-se, portanto, como o supremo objetivo da existência. Minha 

resposta às suas objeções, imutável e definitiva, foi formulada assim: a mortificação do 

Eu é um suicídio. 

Afinal, diante de quem me devo inclinar? Diante dos teosofistas?41 Nunca! Diante do 

Eterno, dos poderes, da Providência; cedo aos meus maus instintos sempre e todos os 

dias, o quanto me é possível ceder. Lutar pela conservação do meu Eu contra todas as 

influências impostas pela ambição de uma seita ou de um partido, eis o meu dever, o 

dever que me é ditado pela consciência, que recebi como graça de meus protetores 

divinos” (STRINDBERG, 2009, p.120) 

                                                           
41 Segundo o próprio Strindberg, Popoffsky chega a recomendar-lhe o contato com Madamme Blavatsky, 

fundadora do movimento teosofista no século XIX, e diante de tal indicação, seu repúdio foi imediato 

respondendo que “ninguém tem absolutamente nada para me ensinar!” sobre si mesmo. (STRINDBERG, 

2009) 
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Paralelo a Lars von Trier, o que se nota em Strindberg, é a revitalização da 

consciência para que o Eu se estabeleça como autoridade; a mesma autoridade 

ausente que Ulf Trier não exerceu e que obrigou o cineasta dinamarquês a moldar 

sua autodisciplina. Se por um lado, Strindberg considera sua consciência uma forma 

de “graça” recebida da Providência divina, Lars von Trier firma a consciência como 

autoridade constituída pelo Eu porém, a transcendência está no absoluto de sua 

identidade.  

Partindo dessa consciência, os fundamentos são argumentos que comunicam 

para a interioridade, como alicerces cavados na identidade e que dão vazão à 

consciência do Eu, ou seja, são as referências significativas que constituem a força 

da obra que vai além do nome. Por isso, o “projeto explícito” elaborado por sua mãe, 

vinculado ao desejo de fomentar uma sensibilidade artística e criativa marcantes, se 

alinha com a angústia de Strindberg em busca do Eu como autoridade. 

Para o cineasta dinamarquês, tal autoridade é determinada pelo Eu em um 

retorno metodológico (Intencionalidade – Fundamentos – Intencionalidade), onde 

a segunda reflexão proporcionada pela obra (já que a primeira é imbricada na 

existência do autor), tem a dimensão de provocar o inspectador a se apropriar de 

uma problemática que passou despercebida em sua existência ou, inexistia para a 

consciência.  

Dessa forma, o cineasta dinamarquês provoca a gênese da intencionalidade 

do outro enquanto fundamenta a autoridade de uma intencionalidade do Eu. Por 

isso ele afirma que seu cinema é feito para si-mesmo, não foi feito para ninguém e 

para agradar ninguém, em que a polêmica é o mote causal da intencionalidade, em 

uma relação com o outro enquanto parte de si-mesmo.   

Ainda à época de sua educação escolar, ele observa o comportamento de seus 

colegas que não tiveram um projeto educacional livre, como aquele planejado por 

sua mãe e comenta a sua relação com os amigos que foram educados na escola normal:  
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Quando sentimos que temos total liberdade em nossas escolhas, somos 

constantemente chocados com o confronto que há com o mundo exterior, onde essa 

liberdade não existe, e, claro, meus amigos representam esse mundo. A dificuldade está 

em conseguir conciliar, acima de tudo, estes dois mundos. Eu rapidamente me tornei 

o líder de um grupo de amigos: parecia mais ou menos óbvio que eu deveria tomar as 

rédeas e decidir qual jogo deveríamos jogar, por exemplo. Na verdade, foi uma carga 

muito pesada. Naturalmente, tudo no mundo não deveria ser feito e isso criou outro 

tipo de problemas. (TRIER, in BJÖRKMAN, 2009, p. 13. Tradução nossa).42 

 

Nas memórias da época da escola normal Trier se defronta (e confronta) com 

um conjunto de regras e valores morais que, aparentemente, não fazem sentido 

diante de sua educação livre.  

O avanço em relação a Strindberg, está em conceber no cinema o diálogo 

entre um homem e outro, uma reflexão franca e horizontal, tête à tête, de maneira 

tal que o indivíduo não tenha a necessidade de se ocultar em convenções morais. 

Dessa maneira, a dificuldade de Trier em lidar com a moralidade simulada que 

permeia as relações interpessoais da contemporaneidade é latente. Em sua 

entrevista a Björkman, o diretor afirma:  

Meu nervosismo se manifesta de formas totalmente diferentes. Ao contrário de você, 

eu aprendi a dominar perfeitamente minhas aparições públicas e na frente de 

estranhos, em diversos contextos sociais. As pessoas podem ser mais ou menos 

instruídas ou competentes em suas áreas, mas eu nunca as vejo como autoridades. É 

por isso que eu nunca me senti inferior ou pálido diante de qualquer pessoa; Eu não 

acredito em qualquer autoridade. No entanto, este problema que eu tenho é tudo o que 

eu não posso controlar ... e eu queria controlar. (TRIER, in BJÖRKMAN, 2009, p. 14)43 

                                                           
42 Quando n sent que lon a une totale liberte dans se choix, on est constamment choque lors des 

confrontations avec le monde extérieur où cette liberté de chois n’existe pas, et mes camarades 

représentaient évidemment ce monde-là. Il fallait avant tout réussir à concilier ces deux univers. Je suis 

rapidement devenu de leader d’um groupe d’amis: il m’a paru plus ou moins evidente de prendre les rennes 

et de cécider à quel jeu ou jouait, par exemple. C’était em fait une charge assez lourde. Naturellement, tout 

le monde ne se laissait pas faire et cela a créé d’autres types de problèmes. (TRIER, in BJÖRKMAN, 

2009, p. 13). 

43 Ma nervosité s’est exprimée de façon totalement différente. A l’opposé de toi, j’ai appris à maîtriser 

parfaitement mes apparitions em public et devant des inconnus, dans des contextes sociaux divers. Je ne 

me suis jamais senti soumis à une autorité, d’aucune façon. Les gens peuvent ~etre plus au moins instruits 

et competentes das leurs domaines, mais je ne les vois jamais comme des autorités. C’est pour cela que je 
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Trier é um intranquilo por dois motivos já vistos e que é importante retomar: 

primeiro, seus filmes não são feitos para ninguém além de si mesmo; são uma forma 

de projetar sua individualidade de maneira única para um público que não deveria 

se interessar por ela, porém, só se interessa em virtude das metáforas que Trier 

estabelece no seio do cinema, indiretamente. As metáforas traduzem para o 

inspectador a negação de uma autoridade imposta, além de uma certa barbárie pela 

qual a civilização anseia.  

Em segundo lugar, paradoxalmente, Lars von Trier clama para si, a mesma 

autoridade que nega e afirma não reconhecer individualmente.  Aqui se estabelece 

o que poderíamos denominar como método no pensamento e na obra de Trier que 

consiste em provocar o leitor a partir da arte, para que a barbárie da civilização 

permaneça restrita no âmago da própria arte.  

Jorge Miranda de Almeida, em suas Provocações em torno da filosofia e do 

cinema, já afirmava que “a arte afasta o homem do encontro consigo mesmo, a arte é 

perigosa”, porém, dialeticamente, “o homem deve transformar a si mesmo em uma 

obra de arte” (ALMEIDA, 2010, p. 90). 

O cineasta dinamarquês se oculta na obra, revelando de si apenas o suficiente 

para nos permitir questionar a existência comunicada indiretamente, como se a sua 

intranquilidade fosse a do leitor.  

2.2 – A ironia e a existência entre Trier, Kierkegaard e Dreyer 

O cinema no século XXI transpassa diversas áreas do conhecimento e, a partir 

dele, é possível pensar uma multidiversidade44 de situações e questões que exigem 

                                                           

ne me suis jamais senti inférieur ou à l’ombre quiconque; je ne croix em aucune autorité. En revanche, ce 

qui me pose problème, c’est tout ce que je ne peux pas contrôler ... et que j’aurais voulu contrôler.  

44 Uma das características fundamentais do século XXI é a busca pela diversidade e a ênfase na 

multiplicidade de comportamentos, pensamento e estruturas culturais. Frente a uma época em que essas 
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a reflexão (no sentido strictu do termo) e apropriação de quem o assiste, assim como 

uma imersão nos valores culturais de seu criador. O debate sobre o cinema 

transcendeu o fenômeno artístico e estético e atinge, sem meias medidas, as 

discussões que chegam aos limites da semântica, da semiótica e da linguagem.  

A relação que se estabelece entre cinema e linguagem se manifesta na 

multiplicidade de relações que o cinema abrange e sua capacidade de absorver 

ampla variedade de recursos tecnológicos e linguísticos. Seja na fotografia, no 

enquadramento da imagem, no destaque do objeto de cena, na musicalidade, na 

composição do diálogo, na interpretação dos atores, na emoção criada ou até mesmo 

na ausência rudimentar da técnica. O cinema comunica pela presença e pela 

ausência45 dos elementos estéticos que o compõem.  

Na multiplicidade, o cinema como linguagem cumpre a função de produzir a 

partir da sensibilidade uma forma de conhecimento que passa pelo crivo do 

entendimento e se abriga na subjetividade. Se entendemos que a estética está ligada 

à sensibilidade, o cinema atinge de uma única vez diversos sentidos, provocando 

muitas leituras imediatas e simultâneas de um único estímulo, transformando-o em 

pensamento e interpretação da linguagem. É desta forma, como estímulo para o 

pensamento, que Lars von Trier converte o cinema de seu aparato linguístico e 

estético para uma forma subversiva de pensar, uma inquietação comunicativa que 

                                                           

características dominam a reflexão acerca do homem contemporâneo, é necessário que se fale em uma 

multidiversidade como potência que abre (ou restringe) as relações culturais em discussão a partir das 

referências de uma época tão turbulenta e pautada nas diferenças.  

45 Por “ausência”, nos referimos a tendência da contemporânea em significar também pela falta dos 

elementos estéticos que, tradicionalmente, estariam presentes na obra de arte. Por exemplo, em filmes como 

Dogville (2003) e Manderlay (2005) o cenário é composto por uma planta baixa. As construções e 

carpintarias que “deveriam” estar presentes estão ausentes, e sua ausência é um elemento estético 

significativo.  Da mesma forma, a ausência de uma trilha sonora ou musicalidade incidental em Os Idiotas 

(1998) pode ser considerado um elemento estético. Trier não é o precursor desse forma de manifestação 

artística. Na música, por exemplo, John Cage compôs (para orquestra completa), a Opus 433, que consiste 

em uma partitura de sucessivas pausas. Sua execução resulta em 4 minutos e 33 segundos de absoluto 

silêncio.  
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deve ser transferida de um pessoa para outra; Nesse caso, do diretor para um 

leitor.46 

Na segunda década do século XX, 25 anos após a apresentação dos irmãos 

Lumiére no Eden, em La Ciotat, havia a necessidade promocional de afirmar o 

cinema como manifestação artística e fixa-lo como uma expressão autêntica. A 

condição de se pensar a partir do cinema, até mesmo no âmbito estético, não surge 

a partir dos primeiros teóricos que, como sugere Michel Marie, (in AUMONT: 2012) 

não são totalmente imparciais em suas observações e considerações. Diz Marie: 

Canudo, Delluc e Gance são, antes de mais nada, críticos ou cineastas. Sua perspectiva 

é promocional. Eles querem provar a complexidade do cinema, batizam-no de “sétima 

arte” e praticam um exagero qualitativo e uma política sistemática de demarcação. 

Canudo proclama: “Não busquemos analogias entre o cinema e o teatro. Não existe 

nenhuma”. Para ele, o cinema é a arte total em direção a qual todas as outras tenderam 

desde então. (MARIE in AUMONT: 2012, p. 159) 

 A perspectiva promocional do cinema de Canudo, Gance e Delluc – 

contestada por seu contemporâneo C. T. Dreyer, com filmes como Ordet (1955) e 

Gertrud 1964), – não encontra amparo em Lars von Trier. Sua obra é independente 

e livre, sem se auto-afirmar sequer como arte, rejeitando rótulos e definições; é uma 

busca constante pela provocação do pensar envolto em uma desconstrução estética 

que beira à agressão dos sentidos, pois o afeto almejado é uma forma de escândalo 

no senso vulgar que ultrapassa toda comodidade que se espera, comumente, de um 

cinema promocional.   

Em um segundo momento notamos que, nas primeiras décadas do século XX, 

o cinema deveria se estabelecer como um contraponto estético à multidiversidade 

dos sentidos que se encontrava então no teatro. O teatro já acompanhava o 

desenvolvimento de ruptura das linguagens artísticas e, desde suas origens, exercia 

                                                           
46 Aqui utilizamos o termo “leitor” para manter a coerência do trabalho que observa o cinema como um 

texto significativo. Não se trata de dirigir o cinema para um espectador, pois isso cabe ao cinema 

entretenimento. Trata-se aqui de uma nova qualidade do receptor estético, que veremos adiante e 

denominamos inspectador.  
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uma função crítica que interligava o pensamento à arte. Entre Brecht, Pirandello, 

Sófocles, Goethe e muitos outros, o teatro sempre teve a característica de provocar 

reações reflexivas e emocionais em seus espectadores. O cinema, por ser uma forma 

recente de arte – à época da crítica de Canudo - precisava se afirmar enquanto tal e, 

por isso, essa dimensão promocional da qual Marie nos fala é uma tentativa histórica 

de romper com o teatro e delimitar uma estética do cinema.  

Se o argumento histórico não fosse suficiente para justificar a perspectiva 

promocional e artística dos primeiros críticos e cineastas, cabe-nos ainda um 

argumento da perspectiva de um cinema engajado. A divergência para o argumento 

de Canudo se observa ainda no início do século XX, com o cineasta dinamarquês Carl 

Theodor Dreyer que surge no cenário cinematográfico como diretor em 1918 com o 

filme O Presidente (Præsidenten), atingindo o ápice de sua carreira após a Segunda 

Guerra Mundial com A Palavra (Ordet – 1955) e Gertrud (1964), o primeiro, 

declaradamente influenciado pelo pensamento de Søren Kierkegaard.   

Dreyer já elabora, na segunda década do século XX e, portanto, 

contemporâneo à Canudo, um cinema voltado para a potência do pensar, explorando 

os recursos e técnicas da estética do filme como inquietações existenciais 

necessárias ao pensamento. Nas palavras de Deleuze (ao equiparar Dreyer e 

Artaud), é um cinema que “pertence ao pensamento, tanto assim que devemos fazer 

dele nossa maneira de pensar, sem pretender restaurar um pensamento onipotente” 

(DELEUZE, 2005, p.205).  

O que chamamos de método no cinema de Lars von Trier começa a se 

desenvolver no século XIX, com a publicação da tese de Kierkegaard sobre O conceito 

de ironia, constantemente referido a Sócrates, em 1841, orientada por F.C. Sibbern, 

com forte influência de Poul Martin Møller, (a quem Kierkegaard dedica O conceito 

de angústia), poeta dinamarquês apaixonado pelo mundo grego que valorizava a 

abertura do pensamento à contradição, ao paradoxo e à linguagem. Assim como 

Kierkegaard, o método de Lars von Trier representa em seus personagens 
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arquétipos e situações com as quais o diretor se vê pessoalmente envolvido sem, no 

entanto, estabelecer um vínculo direto ou autobiográfico, como no caso de Ingmar 

Bergman (1996). 

Os pseudônimos constituem a tônica da comunicação indireta e da dialética 

na obra de Kierkegaard, em que a ironia se apresenta como um renovado modo do 

pensar, do agir filosófico. A ironia penetra a existência que, antes ilusória e 

superficial, se dissipa para dar lugar a uma existência autêntica que se lança em 

direção à verdade.  Repetimos aqui a citação do Ponto de vista explicativo de minha 

obra como escritor (1971), onde Kierkegaard esclarece: 

Não, jamais se dissipa uma ilusão diretamente. Não se destrói radicalmente senão de 

uma maneira indireta. Se é (sic) uma ilusão dizer-se que todos são cristãos e se é 

preciso fazer-se alguma coisa, esta ação deve ser conduzida indiretamente e não por 

um homem que proclame bem alto ser um cristão extraordinário, mas por um homem 

que, melhor informado, esteja pronto a declarar que não é cristão. Ou, dito de outra 

maneira, é preciso pegar pelas costas aquele que está na ilusão. (KIERKEGAARD, 1971, 

p. 58) 

Os autores dinamarqueses usam a comunicação indireta como forma de 

comunicação de poder para que o inspectador reflita a partir de seu momento 

histórico. A aproximação entre Kierkegaard, Dreyer e Trier situa suas obras em 

situações em que os indivíduos buscam na ilusão o sentido para uma existência que 

se esvazia por não enfrentar seus dilemas, por negar na verdade acerca de si os 

limites do humano. São épocas tomadas pelo comodismo do homem comum que se 

disfarça de autoridade. Em suas Migalhas Filosóficas (2001), assinadas por Johanes 

Climacus, Kierkegaard define a discursividade de sua época plena de  

... idéias (sic) pela metade, com hesitações e regateios, com afirmações e concessões 

como se o indivíduo devesse até um certo ponto alguma coisa a outro, mas depois, por 

outro lado, até certo ponto não devesse nada; com palavras soltas que esclarecem tudo, 

a não ser: qual é este até certo ponto; com tudo isso não se vai mais longe do que 

Sócrates, e não se chega, de jeito nenhum, perto do conceito de revelação: fica-se 

apenas na conversa fiada. (KIERKEGAARD: 2001, p.30) 
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A análise de Kierkegaard não está muito distante daquela de Trier, quando se 

depara com a incapacidade de seus amigos, que cursaram a escola normal, em tomar 

decisões47 ou lidar com os enfrentamentos da existência em um mundo muito 

diferente do que lhes foi oferecido. Romper com a ilusão de uma existência náufraga 

exige uma comunicação irônica, em que aquele que comunica deixa a decisão a cargo 

de seu interlocutor (ou leitor) que tem o dever de interpretar a mensagem recebida. 

Nas palavras de Alvaro Valls,  

(...) se a ironia é uma atitude diante da vida, é também uma forma de comunicação. 

Toda comunicação exige sempre pelo menos dois interlocutores, mais um assunto – 

tema ou conteúdo – a ser comunicado, e uma série de sinais, que podem ser acenos, 

cartazes, placas de sinalização, caretas, expressões mímicas ou mesmo enunciados 

mais ou menos lógicos. (VALLS:2000 p.21) 

Entrementes, Kierkegaard, em seus Diários, aproxima a ironia de uma forma 

de arte que defronta o indivíduo comum com sua interioridade, ao defini-la nos 

seguintes termos: 

  O que é a ironia? A unidade da paixão ética – que acentua na interioridade o próprio 

Eu infinitamente – e da educação, a qual em seu exterior [...] faz infinitamente uma 

abstração deste mesmo Eu. Esta abstração oculta aos olhos dos demais a primeira 

unidade e nisto consiste a arte, na verdadeira infinitização da interioridade. 

(KIERKEGAARD: 1989, p. 137)48 

Para Kierkegaard a ironia é uma arte que oculta dos olhos do senso vulgar a 

primeira unidade, ou seja, a verdade essencial do Eu, permitindo uma infinitização 

                                                           
47 Conforme apresentamos no início desse capítulo. 

48 No texto espanhol : “Qué es la ironía? La unidad de pasión ética – que acentúa en interioridad al proprio 

Yo infinitamente – y de la educación, la cual en su exterior (el comercio con los hombres) hace 

infinitamente una abstracción de ese mismo Yo. Esta abstracción oculta a los ojos de los demás la primera 

unidad y en esto consiste el arte, en la verdadera infinitización de la interioridad. (KIERKEGAARD : 

1989, p. 137)  

Na edição traduzida por Howard e Edna Hong, que definem esta anotação datada de 1845 temos:  Irony is 

the unity of ethical passion, which in inwardness infinitely accentuates the private self, and of development, 

which in outwardness (in association with people) infinitely abstracts from the private self. The effect of 

the second is that no one notices the first; therein lies the art, and the true infinitizing of the first is 

conditioned thereby. (KIERKEGAARD: 1967, VI A 34 n.d.). 
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da interioridade. Dreyer e Trier têm a sensibilidade de transportar a arte da ironia 

para uma ironia da arte, o que justifica um método cinematográfico controverso, 

quando comparado a outros diretores de suas épocas, principalmente no que tange 

a um cinema-pensamento. Essa ironia da arte personifica a primeira unidade oculta 

à sensibilidade, pois descarta qualquer outra possibilidade de arte que não seja 

provocar o pensamento, sepultando qualquer outra condição ou categoria  que 

direcione o cinema para, por exemplo, o entretenimento.  

Tanto em Dreyer quanto em Lars von Trier, não há entretenimento no 

cinema, da mesma forma que ele é inexistente em outros diretores como Tarkovski 

(a quem Trier dedica seu filme O anticristo, de 2009), Kubrick, Wenders, Bergman 

ou Godard. O que se estabelece no cinema de Dreyer e Trier é uma comunicação que, 

segundo Kierkegaard, exige uma reduplicação ética que o Indivíduo Singular (Enkelt 

Individed), assume na interioridade como verdade, diante de questões pertinentes a 

existência que não cabem na discussão de uma sociedade do entretenimento ou da 

conversa fiada49. 

 Carl Theodor Dreyer já poderia ser considerado como um “filósofo da 

imagem-movimento” em filmes como A paixão de Joana d´Arc (1929), Ordet (1955) 

e Gertrud (1964). A aproximação entre Dreyer e o filósofo dinamarquês Søren 

Kierkegaard fora discutida no livro de Donald Skoller, Dreyer em dupla-reflexão, 

(1991) em que o pesquisador tece os fundamentos filosóficos da obra de Dreyer.  

Igualmente, há o artigo de Anna Maria Pierdominici intitulado Figli di Kierkegaard 

(2003), em que as relações se estendem ainda à Bergman, Wenders e Tarkovski.  

O que se observa nessas aproximações é que o cinema mantém um vínculo 

estreito com a Filosofia da Existência, seja pela influência que Kierkegaard exerce 

                                                           

49 Vivemos a idade de ouro da tagarelice e da conversa fiada. (KIERKEGAARD, Duas épocas in Opere, 

1993) 
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sobre seu conterrâneo Dreyer, seja pela importância de Dreyer para a história do 

cinema na dinâmica do pensamento.  

Nas obras de Dreyer é possível observar o quanto a discussão 

kierkegaardiana está presente.  A paixão de Joana d’Arc (1928) – filmado na França 

após a produtora Nordisk considerar seus filmes demasiado sombrios e 

inquietantes e rejeitar a continuidade de seus projetos – é um filme mudo de 

engajamento e denúncia acerca dos abusos cometidos contra o feminino, sem 

perder, no entanto, a perspectiva religiosa. Mais do que um filme histórico, Dreyer 

explora nele a expressão dos atores como forma de comunicação e discurso que 

partem do feminino, análogo à Kierkegaard, em que a questão do feminino está 

sempre presente, ainda mais quando alocada à expressão e comunicação teatral, o 

que se pode observar em textos como Duas Épocas (1846) em que Kierkegaard 

analisa os romances de Thomasine Gyllembourg (Cf. VALLS, 2013, p. 64) – a quem o 

pensador dinamarquês dá muito mais valor do que à Andersen (o literato mais 

aclamado da Dinamarca) – e nos quatro últimos artigos publicados em 1848 no 

jornal A Pátria, intitulados A crise e uma crise na vida de uma atriz50.  

 Além disso, o filme de Dreyer A palavra (Ordet, 1955) trata os conflitos ético-

morais que envolvem a existência a partir da fé, enquanto Gertrud (1964), explora o 

sacrifício do feminino como uma dimensão do amor. Ambos os temas são 

extremamente caros à Kierkegaard, que trata o conflito da fé em textos como Temor 

e Tremor (1993), do pseudônimo Johannes de Silentio, e um discurso edificante de 

1843 intitulado A expectativa da fé, além de dedicar uma série de considerações 

cristãs em formas de discurso às Obras do Amor.  

                                                           
50 A atriz da qual Kierkegaard fala é, possivelmente, Johanne Luise Heiberg, prima dona do teatro 

dinamarquês que ousou interpretar o papel de Julieta, de Shakespeare, aos 16 e aos 35 anos. Heiberg já 

interpretara antes obras de Adam Oeleschlæger e Poul Martin Møller, o querido mestre de Kierkegaard. 
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Dreyer é discípulo de Kierkegaard assumidamente a partir de Ordet (1955) e 

Gertrud (1964), e Lars von Trier assume sua ligação com o cinema de Dreyer, e 

indiretamente com o pensamento de Kierkegaard (apesar de Pierdominici situar o 

mais jovem cineasta entre os Filhos de Kierkegaard, em seu artigo publicado em 

2003 em L’arte dello Sguardo) a partir da produção de Ondas do Destino (Breaking 

the Waves, 1996), invocando a mesma questão do feminino, vinculado à fé e ao 

sacrifício que já citamos. Ainda em sua entrevista concedida a Stig Bjørkman, temos: 

Você frequentemente menciona Dreyer como inspiração. Este também é o caso [em 

Ondas do Destino]? 

Sim, eu sinto a influência de filmes como A Paixão de Joana d'Arc e Gertrud em Ondas 

do Destino [Breaking the Waves], mas as obras de Dreyer são obviamente mais clássicas 

e puras. O que é novo para mim é ter uma mulher como personagem principal. Este é 

o caso para todos os filmes de Dreyer; uma mulher que também sofre. 

O filme originalmente se intitularia Amour Omnie [O amor está em toda parte]: a divisa 

que Gertrud queria em sua lápide no filme de Dreyer. Mas quando meu produtor ouviu, 

quase desmaiou.  É difícil imaginar que as pessoas veriam um filme chamado Amour 

Omnie.  

(TRIER, in BJÖRKMAN, 2009, p. 14)51 

 

Vale lembrar também que o filme Medéia, produzido por Trier para a TV em 

1987, é composto sob um roteiro não filmado de Dreyer, trazendo à baila, sob uma 

perspectiva trágica, uma releitura engajada da tragédia de Eurípedes, tema  que 

reforça não apenas os laços de Lars von Trier com a produção da obra de Dreyer 

como também com  a tradição do trágico envolto pela existência pois, a questão que 

                                                           
51 Tu mentionnes souvent Dreyer comme source d'inspiration. C'est également le cas ici? 

Oui, je sens l'influence de films comme La Passion de Jeanne d'Arc et Gertrud dans Breaking the Waves, 

mais les oeuvres de Dreyer sont évidemment plus classiques et pures. Ce qui est nouveau pour moi, c'est 

d'avoir une femme comme personnage principal. C'est le cas pour tous les films de Dreyer; une femme qui 

souffre, en plus.  

Le film devait initialement s'appeler Amour Omnie (L'amour est partout"): la devise que Gertrud voulait 

sur sa pierre tombale dans le film de Dreyer. Mais quand mon producteur a entendu ce titre il a failli se 

trouver mal, il pouvait difficilement imaginer que des gens iraient voir un film intitulé Amour Omnie. 
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transpassa o mito de Medéia é um conflito cruel que envolve, novamente, as 

dimensões da ética e do sacrifício em uma perspectiva do feminino.  

Ironicamente, esse vínculo sugere uma crítica, em tom de desagravo, a uma 

estrutura social patriarcal sob a qual foi fincada uma existência ilusória; e por fim, 

uma renovação de toda a existência e de todo o fazer pensar, começando pela 

alternância das bases estruturais desse pensamento patriarcal que, até então, se 

mostrara de uma lógica excessiva e decantado da sensibilidade.  

Dessa forma, concluímos este capítulo  enfatizando que o método utilizado 

por Lars von Trier em seu agir comunicativo pode ser compreendido da seguinte 

maneira: i) o método consiste em uma exposição problemática que parte do autor, 

ii) o autor se oculta na intencionalidade para que a comunicação não delimite o leitor 

e, por esse motivo a intencionalidade não tem nenhum outro objetivo que não seja 

a interioridade do leitor; iii) a melhor forma de comunicar  ao leitor é a partir da 

comunicação indireta, em que a ironia faz com que o intérprete da mensagem seja 

também aquele que se apropria da questão como sendo sua; iv) a comunicação 

rompe com as tradições de maneira que não seja destinada a qualquer pessoa mas, 

a alguma pessoa, que se estabelece como Indivíduo Singular; v) todo movimento da 

comunicação indireta é um movimento para a ação do pensamento, uma 

inquietação, uma provocação que não se presta a uma existência segura e tranquila 

e não aceita uma opinião qualquer como resposta, mas sim legitima algum – singular, 

mesmo que indefinido - pensamento para a ação.  

Seja para o cinema ou para a filosofia, o que está em jogo aqui é o pensar como 

ação e o pensamento que funda novos significados, comunicado na forma de uma 

provocação que parte de uma inquietação da existência. Na segunda parte desta 

tese, investigamos como as provocações surgem no movimento Dogma 95, liderado 

por Lars von Trier e Thomas Vintemberg, e como as inquietações da existência 

refletem nos filmes Os Idiotas – Dogma #2 (1998), Dogville (2003) e Manderlay 

(2005).  



 

 
 

 

 

 

PARTE 2   

 

Cinema como filosofia nas inquietações do existente 

 

 

 

 

Será apenas uma voz?  Trata-se, afinal, de um diálogo 

que se nos apresenta. Um outro, inteiramente outro, 

tremendamente outro é quem fala mais, e o que 

escreve na sala de pedra apenas registra as palavras 

que saíram da boca do visitante. Um diálogo? Foi 

realmente um diálogo? Eu queria estar louco para 

crer nisso. 

 

(Serenus Zeitblom in, MANN, Thomas, Doutor Fausto) 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

A primeira parte da presente tese analisou a relevância da filosofia para o 

cinema e a possibilidade de leitura da obra de Lars von Trier como (possibilidade) 

um texto filosófico, não sistemático, que discute a existência e suas inquietações a 

partir de um movimento que emana da subjetividade do indivíduo. Nesse sentido, 

sugerimos a criação da figura do inspectador, que desenvolve a problemática do 

filme em sua leitura particular a partir da interioridade, ou seja, ao se apropriar da 

polêmica contida no filme é tomado pela compreensão de que suas próprias 

inquietações são incompreendidas. Evidenciamos esses aspectos fundamentando o 

cinema de Trier em sua forma de comunicação, nas características que o aproximam 

de um cinema-pensamento e nas dimensões da existência que o identificam com 

Kierkegaard, Dreyer e Strindberg, ou seja, no âmbito da filosofia, da literatura e do 

próprio cinema como elementos articuladores das inquietações da existência.  

A parte seguinte, abordará as inquietações filosóficas no bojo do universo 

fílmico. Não se trata de estabelecer uma análise do filme e de seus elementos 

cinematográficos – mesmo que eles estejam presentes durante todo o tempo – mas, 

buscar a partir do filme demonstrar que sua estrutura está calcada em um 

pensamento articulado com a comunicação dirigida a um leitor que pode, ou não, 

assumir o papel de pensador frente a questões polêmicas e relevantes para a 

filosofia da existência.  
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Capítulo 3  

O Dogma 95: a proximidade de um cinema do real 

 

 

A previsibilidade (dramaturgia) tornou-se o 

bezerro dourado em torno do qual dançamos. Ter 

a vida interna dos personagens justifica que o 

enredo seja muito complicado e não "arte 

elevada". Como nunca antes, a ação superficial e o 

filme superficial estão recebendo todos os elogios. 

 

O resultado é estéril. Uma ilusão de páthos e uma 

ilusão de amor. [...] 

 

Para o DOGMA 95, o filme não é ilusão!  

(TRIER e VITEMBERG, Manifesto Dogma 95) 

 
Criado por Lars von Trier e Thomas Vintemberg, o manifesto Dogma 95 foi 

lançado no Teatro Ódeon, em Paris (1995), durante as comemorações do Centenário 

de nascimento do Cinema -, e tem entre seus objetivos reaproximar o cinema de uma 

expressão do real, abrindo espaço para a elaboração de uma filosofia do cinema, 

voltada para a existência.  

O manifesto delimita uma série de regras (dogmas), em que não são permitidos 

elementos externos à filmagem (como música e iluminação artificial) assim como o 

uso de instrumentos ou tecnologias que possam oferecer uma tomada de imagem 

que não corresponda à visão direta de uma pessoa. Propor um cinema voltado para 

a captação do real é a forma encontrada pelos cineastas que integram o grupo para 

elaborar uma linguagem que trate arte a partir existência.  

A dialética entre a realidade e a fantasia, cuja síntese é uma linguagem 

cinematográfica nua, resulta em uma exposição da sensibilidade como ponto de 

partida para a interpretação da obra e a integração do inspectador. É desse ponto 

que partimos para a problematização do filme Dogma #2 – Os idiotas (Idioterne - 
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1998) que observa o comportamento e a estrutura moral da sociedade ocidental 

enquanto um simulacro da realidade.  

O filme pertence à trilogia Coração de Ouro, com roteiro e direção de Lars von 

Trier, da qual ainda fazem parte Ondas do Destino (Breaking the Waves, 1996) e 

Dançando no Escuro (Dancer in the Dark - 2000) porém, apenas Os idiotas52 pertence 

ao Dogma 95. Apesar de conter elementos típicos do movimento, como o uso de 

câmera na mão, os outros filmes da trilogia não seguem à risca o Voto de Castidade, 

que são as regras específicas e dogmáticas, firmadas por Trier e Vintemberg.  

A discussão filosófica que perfaz essa trilogia será tratada em todo o conjunto 

do capítulo, entretanto, para os fins de nosso debate, a abordagem se limitará a Os 

idiotas - #2, por marcar uma posição original na construção do processo criativo, 

quando desconstrói as estruturas fílmicas do cinema. O Dogma 95 se apresenta 

como um movimento “inartístico” que retoma a realidade (e originalidade) perdida 

do filme e, assim, podemos afirmar que ele se inicia com Truffaut.  

Em 1954, no nº 31 da Cahiers du Cinéma, François Truffaut publica um artigo de 

15 páginas intitulado Une certaine tendence du cinéma français (Uma certa tendência 

do cinema francês) onde, o então jovem crítico, com 22 anos, objetiva esboçar os 

limites e definir  

...uma tendência do cinema francês conhecida como realismo psicológico, onde 

questiona se a evolução indiscutível do cinema francês deve-se essencialmente à 

renovação dos roteiristas e sujeitos, à audácia das obras-primas, à confiança e, 

finalmente, ao público ser sensível a assuntos geralmente qualificados como difíceis? 

(TRUFFAUT, 1954).  

                                                           
52 Além de ser o único filme da trilogia Coração de Ouro pertencente ao Dogma 95, Os idiotas - #2, 

também é o único que tem o título original em dinamarquês. Os outros detém o título em inglês, o que 

sugere que, para além dos prêmios do circuito internacional trata-se, em nossa interpretação, de atribuir 

ao filme um elemento mais pessoal e “caseiro”, elaborado para aqueles que se encontram na mesma 

situação existencial de possibilidades.  
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Nesse artigo decisivo para a crítica cinematográfica, Truffaut denuncia a 

pretensão de um realismo imitador do cinema francês (delimitado especificamente 

nos anos 40 e 50) que começa a se caracterizar como adaptador de literatura, meio 

kafkesco, meio bovarrista53 que na tentativa de se afastar do cinema americano não 

esboça nem o real e nem o psicológico. Nas palavras de Truffaut,  

Esta escola (francesa), que visa o realismo, sempre o destrói no momento em que o 

capta, mais ansioso para encarcerar seres em um mundo fechado, protegidos por 

fórmulas, trocadilhos e máximas, do que deixá-los para se mostrarem como são, diante 

de nossos olhos. O artista nem sempre pode dominar seu trabalho. Ele às vezes deve 

ser Deus, às vezes sua criatura. (TRUFFAUT, 1954, tradução nossa)54 

A denúncia de Truffaut dirige-se à sobreposição da adaptação literária – em sua 

linguagem, estrutura e dinâmica – ao roteiro concebido propriamente para o 

cinema. Focado diretamente na crítica à dois roteiristas, Jean Aurenche e Pierre 

Bost, o cineasta observa que o cinema francês caminha rumo a uma proposta 

comercial que visa a satisfação das massas atendendo a um apelo da “moda” 

cinematográfica.  

...nossos autores concordaram em cumprir com essa moda. Mas, como é apropriado, 

eles utilizam, para não trair suas convicções, a tese da profanação e blasfêmia, os 

diálogos com duplo acordo, vêm aqui para provar aos amigos que conhecem a arte de 

"enrolar o produtor", enquanto lhe dá satisfação, e também enrolar o "grande público" 

e mantê-lo satisfeito. Este processo merece o nome do alibismo; é excusável e seu uso 

é necessário em um momento quando é sempre necessário fingir estupidez para o 

trabalho de forma inteligente...(TRUFFAUT, 1954. Tradução nossa)55  

                                                           
53 As expressões são de Truffaut: Curieuse époque où le moindre comédien raté use du mot kafkaïen pour 

qualifier ses avatars domestiques. Cette forme de cinéma vient tout droit de la littérature moderne, mi-

"kafkaïenne", mi-bovaryste ! Il ne se tourne plus un film en France que les auteurs ne croient refaire 

Madame Bovary. (Truffaut, 1954, s.pag.) 

54 Cette école qui vise au réalisme le détruit toujours au moment même de le capter enfin, plus soucieuse 

qu'elle est d'enfermer les êtres dans un monde clos, barricadé par les formules, les jeux de mots, les 

maximes, que de les laisser se montrer tels qu'ils sont, sous nos yeux. L'artiste ne peut dominer son 

oeuvre toujours. Il doit être parfois Dieu, parfois sa créature. (Truffaut, 1954, s.pag.) 

55 ... nos auteurs ont accepté de se plier à cette mode. Mais comme il convient - pensent-ils - de ne point 

trahir leurs convictions, le thèse de la profanation et du blasphème, les dialogues à double entente, 

viennent çà et là prouver aux copains que l'on sait l'art de "rouler le producteur" tout en lui donnant 

satisfaction, rouler aussi le "grand public" également satisfait. Ce procédé mérite assez bien le nom 
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Para Truffaut uma adaptação em forma e estilo literário, ou seja, a mera 

transposição da literatura para o cinema que não corresponde a uma releitura da 

obra, é um ato de desprezo pela abrangência de linguagens e possibilidades 

oferecidas pela imagem em movimento. Na poiesis do cinema, a ilusão é descartada 

e o aspecto criativo fala de subjetividade (do autor) para subjetividade (do leitor) 

em uma dimensão que privilegia a liberdade e a realidade das inquietações da obra 

e, neste sentido, Truffaut afirma que pode “conceber uma adaptação válida, apenas 

escrita por um homem de cinema. Aurenche e Bost são essencialmente homens 

literários e eu os censuro aqui por desprezar o cinema, subestimando-o”. (TRUFFAUT, 

1954, s.p.).  

O principal documento do Dogma 95 é o Manifesto, uma retomada dos pontos 

principais abordados pelo artigo de Truffaut, com alguma crítica e muita ironia, 

emplacados pelo Voto de Castidade. Em alguns rápidos recortes, temos: 

O DOGMA 95 tem o objetivo expresso de contrariar "certas tendências" no cinema 
hoje. 

O DOGMA 95 é uma ação de resgate! 

Em 1960 bastava o suficiente! O filme estava morto e pediu a ressurreição. O 
objetivo era correto, mas os meios não eram!  [...] 

Slogans do individualismo e da liberdade criaram bons trabalhos por um tempo, 
mas sem mudanças. A onda estava ocupada, como os próprios diretores. A onda 
nunca foi mais forte do que os homens por trás disso. O próprio cinema anti-
burguês tornou-se burguês, porque os fundamentos sobre os quais suas teorias se 
baseavam era a percepção burguesa da arte. O conceito de autor era o romantismo 
burguês desde o início e, assim, ... falso! 

[...] 

Hoje, uma tempestade tecnológica está em fúria, cujo resultado será a 
democratização final do cinema. Pela primeira vez, qualquer pessoa pode fazer 
filmes. Mas quanto mais acessível se torna o meio, mais importante é a 
vanguarda.  [...] 

A tarefa "suprema" dos cineastas decadentes é enganar o público. É disso que 
estamos tão orgulhosos? É isso que os "100 anos" nos trouxeram? Ilusões através 

                                                           

d'alibisme; il est excusable et son emploi est nécessaire à une époque où il faut sans cesse feindre la bêtise 

pour oeuvrer intelligemment... (Truffaut, 1954, s.pag.) 
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das quais as emoções podem ser comunicadas? Pela livre escolha de truques do 
artista individual? 

A previsibilidade (dramaturgia) tornou-se o bezerro dourado em torno do qual 
dançamos. Ter a vida interna dos personagens justifica que o enredo seja muito 
complicado e não "arte elevada". Como nunca antes, a ação superficial e o filme 
superficial estão recebendo todos os elogios. 

O resultado é estéril. Uma ilusão de páthos e uma ilusão de amor. [...] 

Para o DOGMA 95, o filme não é ilusão! 

O DOGMA 95 contesta o filme de ilusão com a apresentação de um conjunto 

indiscutível de regras conhecidas como O VOTO DE CASTIDADE56.  

(TRIER e VINTEMBERG, DOGME 95, 199557) 

 

Entre os aspectos mais importantes, podemos observar que o DOGMA 95 possui 

uma estrutura avessa a seus propósitos. Desses aspectos elencamos algumas 

aproximações com o texto de Truffaut e contradições da proposta do movimento, 

que oferecem possibilidades interpretativas para o inspectador.  

A referência ao texto de Truffaut é direta. O Manifesto afirma que “O DOGMA 95 

tem o objetivo expresso de contrariar ‘certas tendências’ no cinema hoje”. Contrariar 

“certas tendências” não significa apenas propor um movimento que se direciona 

contra o cinema ilusório. Se Truffaut teve a coragem de denunciar o cinema ilusório, 

lhe faltou agressividade para romper definitivamente com a metodologia tradicional 

dos recursos fílmicos disponíveis à época. Para Trier e Vintemberg (1995), a questão 

toda se concentrava no método, e não na crítica pois, “em 1960 bastava o suficiente! O 

filme estava morto e pediu a ressurreição. O objetivo era correto, mas os meios não 

eram! ” Toda a crítica de Truffaut aos roteiristas faz sentido diante da condição 

hodierna do filme, porém, não há uma ruptura de fato, significativa, agressiva o 

bastante para resgatar a poiesi cinematográfica.  

                                                           
56 O Movimento Dogma 95 é composto por 2 documentos: O Manifesto, que apresenta os objetivos e a 
fundamentação ideológica e o Voto de Castidade, que é o conjunto de regras que os diretores devem 
obedecer para que seus filmes sejam certificados como Dogma. O Voto de Castidade é seguido por um 
juramento formal. Citaremos adiante o Voto de Castidade e o Juramento.  
57 Texto original completo disponível no Anexo I 
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O Manifesto ainda estabelece que “O DOGMA 95 é uma ação de resgate”! O 

resgate proposto pelo Dogma 95 não implica na recuperação da linguagem e estética 

cinematográfica mas na recriação do cinema, trazendo à baila a discussão sobre o 

papel do cinema no pensamento. É um princípio poiético. É na agressividade da ação 

que se estabelece a abertura e a liberdade enquanto possibilidade de um cinema 

como filosofia. Nessa “nova onda” do cinema, não existem respostas acerca das 

questões tratadas nos roteiros; o que se estabelecem são inquietações que atingem, 

de alguma maneira, a subjetividade do espectador tirando-o de seu lugar comum e 

de seu senso de multidão. Para o Dogma 95, é necessário o inspectador ou, em 

termos kierkegaardianos, o Indivíduo Singular58. 

 Por esses motivos, o Dogma rejeita uma proposta individualista de cinema 

pois, onde há o individualismo não há individualidade e, consequentemente, a 

subjetividade está prejudicada. André Bazin, em sua obra  O que é o Cinema?  nos 

alertava sobre a tendência do espectador à rejeição da individualidade: 

O espectador de cinema tende a se identificar com o herói por um processo 
psicológico que tem como consequência a conversão da sala em “multidão” e a 
uniformização das emoções...(BAZIN, 2014) 

A partir de uma ação indireta e irônica, em que o autor se afasta59 do filme para 

privilegiar a individualidade do inspectador e escapar da uniformidade das emoções, 

Trier e Vintemberg elaboram o manifesto com uma delimitação sistemática 

religiosa. Efetivamente é um Dogma, ao qual se adere por um juramento (de fato), e 

seguido por um Voto de Castidade que tem, ironicamente em sua estrutura, a mesma 

proposta de criação organizacional, legislativa e patriarcal do Decálogo Mosaico.   

                                                           
58 Como já vimos, no idioma dinamarquês existem duas expressões para o termo “indivíduo” que são: 

Individed e Enkelt Individed, A primeira refere-se geralmente ao indivíduo comum, ao sujeito. A segunda, 

amplamente utilizada por Kierkegaard em seus escritos, refere-se a um Indivíduo Singular, que se 

estabelece na existência a partir da subjetividade e rejeita justamente a conotação de pertencer à uma 

multidão. Como Kierkegaard diz em seu Ponto de Vista Explicativo de minha obra como escritor, “A 

multidão é a mentira”; e o oposto no Post-Scriptum às Migalhas Filosóficas, “A subjetividade é a verdade”.  

59 Uma das regras do Voto de Castidade é que o diretor não deve ser creditado 
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A delimitação dos filmes é contraditoriamente rigorosa a ponto de permitir a 

absoluta liberdade de atuação do diretor, descaracterizando as expectativas do 

público, que se identificaria com o movimento em virtude de sua “ordenação 

sistemática”, sugerindo poucas palavras e muita provocação. As regras 

estabelecidas pelo Dogma 95 e que constituem o chamado Voto de Castidade 

(Anexo1), são:  

1. As filmagens devem ser feitas no local. Não podem ser usados acessórios ou 
cenografia (se a trama requer um acessório particular, deve-se escolher um 
ambiente externo onde ele se encontre). 

2. O som não deve jamais ser produzido separadamente da imagem ou vice-
versa. (A música não poderá ser utilizada a menos que ressoe no local onde 
se filma a cena). 

3. A câmera deve ser usada na mão. São consentidos todos os movimentos - ou 
a imobilidade - devidos aos movimentos do corpo. (O filme não deve ser feito 
onde a câmera está colocada; são as tomadas que devem desenvolver-se 
onde o filme tem lugar). 

4. O filme deve ser em cores. Não se aceita nenhuma iluminação especial. (Se 
há muito pouca luz, a cena deve ser cortada, ou então, pode-se colocar uma 
única lâmpada sobre a câmera). 

5. São proibidos os truques fotográficos e filtros. 

6. O filme não deve conter nenhuma ação "superficial". (Homicídios, Armas, 
etc. não podem ocorrer). 

7. São vetados os deslocamentos temporais ou geográficos. (O filme ocorre na 
época atual). 

8. São inaceitáveis os filmes de gênero. 

9. O filme final deve ser transferido para cópia em 35 mm, padrão, com formato 
de tela 4:3. (Originalmente, o regulamento exigia que o filme deveria ser 
filmado em 35 mm, mas a regra foi abrandada para permitir a realização de 
produções de baixo orçamento). 

10. O nome do diretor não deve figurar nos créditos. (TRIER e VINTEMBERG, 
199560) 

                                                           
60 Disponível em http://www.dogme95.dk. Acesso em fevereiro de 2016. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/35_mm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Diretor
http://www.dogme95.dk/
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Seguidos pelo seguinte juramento: 

Além disso, eu juro como diretor em me abster de qualquer gosto pessoal! Eu não 
sou mais um artista. Eu juro abster-me de criar um "trabalho", pois considero o 
instante mais importante do que o todo. Meu objetivo supremo é forçar a verdade 
de meus personagens e configurações. Eu juro fazê-lo por todos os meios 
disponíveis e ao custo de qualquer bom gosto e quaisquer considerações estéticas. 

Assim, faço o meu VOTO DE CASTIDADE (Idem, 1995) 

Ironicamente, os filmes são certificados (mas não seus diretores) após o 

cumprimento do Voto de Castidade e a realização do juramento. 

 

 

Figura 1: Certificados de reconhecimento e numeração dos Dogmas #1 e #2, respectivamente The Celebration 

(1996), de Vintemberg e Idioterne (1998), de Lars von Trier 



 

79 
 

 

A ironia do DOGMA implica na negativa de si-mesmo, ou seja, na rejeição de 

qualquer determinação que se imponha sobre o diretor de forma que o leitor seja 

também livre para interpretar o filme, em seus aspectos de valor significativo sem 

as amarras da determinação, mesmo que seja por um Instante. Na concepção dos 

organizadores do Manifesto, a individualidade deve sobressair para o pensamento, 

para a inquietação e a reflexão, de forma que o filme exerça, por si só, seu papel, 

negando ao indivíduo envolvido todos os rótulos pré-concebidos, como trabalho, 

arte, juízo, moral ou gosto.  

Indagado por Peter Øvig Knudsen se a filosofia do DOGMA funcionou na prática, 

e se o voto de castidade não se tornou uma limitação para a concepção do filme A 

Festa (Festen) - Dogma#1, Thomas Vintemberg responde: 

Talvez em algumas situações, mas em primeiro lugar, as regras - a limitação - 

transformaram o trabalho no mais divertido e realmente o projeto mais libertador em 

que alguma vez estive envolvido. Tão engraçado que teve o efeito oposto. Precisamente 

porque havia uma estrutura tão clara, havia uma grande leveza de sentimentos dentro 

dela. Podemos brincar com o conteúdo do nosso coração ". (VINTEMBERG, 1998) 

Por outro lado, sobre o filme Os Idiotas – Dogma#2, Trier diz: 

A ideia para Os Idiotas surgiu ao mesmo tempo que o projeto Dogma. Por um lado, 
as regras do dogma emergiram do desejo de submeter-me à autoridade e às regras 
que nunca recebi na minha educação humanista e cultural-esquerdista; por outro, 
elas expressam o desejo de fazer algo bastante simples. Em uma produção normal 
de um filme, você é prejudicado por ter que tomar decisões e controlar um número 
infinito de coisas, como filtros e cores. As regras do Dogma basicamente dizem que 
você não deve fazer nada disso. (TRIER, 1998) 

Rejeitando os rótulos morais da composição fílmica, Trier e Vintemberg 

basicamente recriam a estrutura dogmática da existência, com seus absurdos, 

contradições e até mesmo impossibilidades. Para Kierkegaard, a existência é a uma 

continuidade que se descortina diante do indivíduo que se considera incompleto. 

Apenas o indivíduo incompleto (e por isso Singular) compreende a real necessidade 

de “tornar-se si-mesmo” e está sujeito à angústia e ao desespero. Esse indivíduo, que 

aqui associamos ao inspectador, reconhece que a existência necessita de suas 
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contradições e esse reconhecimento é por si um processo irônico. Conforme diz 

Kierkegaard, referindo-se à Sócrates (o mestre da ironia): 

Se dizemos que o que constituía o substancial em sua existência era ironia (é claro que 

aí há uma contradição, mas também tem de haver), e ainda por cima postulamos que a 

ironia é um conceito negativo, vê-se facilmente quão difícil se torna fixar uma imagem 

dele; sim, até parece impossível, ou então pelo menos tão trabalhoso como pintar um 

duende com o barrete que o torna invisível (KIERKEGAARD, 1997, p. 26) 

 

Indagado sobre a condição de “evitar a dramaturgia” feita no início do roteiro 

de Os Idiotas - #2, Trier responde: 

 - Na sua introdução ao roteiro, você escreve sobre "evitar a dramaturgia"? 

 - Sim, mas então, seria difícil evitar respirar aqui na vida. É uma contradição em 

termos, porque não importa qual escolha você faça, é a dramaturgia. O Dogma 95

 contém algumas regras impossíveis e paradoxais, mas também o mesmo para dogmas 

religiosos. 

[...] A essência das minhas considerações dramatúrgicas é que eu quero retirar as 

restrições mais sutis, mais comuns e escapar da rigidez, mas, ao mesmo tempo, o filme 

é um meio de comunicação. Joyce também queria escapar da rigidez, mas 

gradualmente se torna difícil se comunicar com outros além de você mesmo. (TRIER, 

2014b) 

Trier reconhece não apenas a contradição presente na proposta do Dogma 95 

como também declara que o movimento busca escapar da rigidez habitual e é uma 

proposta de comunicação com outros além de você mesmo. Ora, se considerarmos 

que se trata de um diretor que, mais de uma vez, declarou que fazia filmes para si 

mesmo e não para o público, a contradição já está mais do que estabelecida. A 

comunicação, porém, se apresenta de uma forma indireta, como o convite para que 

cada inspectador se aproprie do filme como possibilidade de sua reflexão existencial. 

Porém, a ironia que Trier empresta de Kierkegaard invoca um enfrentamento 

reflexivo que só pode ser realizado pelo compromisso do inspectador, pois ele é 

singular, e qualquer outra postura conjunta implica em um processo de 

continuidade da multidão. Se o inspectador, pela subjetividade se aproxima do 

Indivíduo Singular – e na subjetividade reside a verdade -, por outro lado, a multidão 

http://www.amazon.com/Purity-Provocation-Dogme-Mette-Hjort/dp/0851709524/ref=as_li_bk_tl/?tag=dogme95-20&linkId=6a08e6177d5d8f086b5bff9c8828ff3e&linkCode=ktl
http://www.amazon.com/Purity-Provocation-Dogme-Mette-Hjort/dp/0851709524/ref=as_li_bk_tl/?tag=dogme95-20&linkId=6a08e6177d5d8f086b5bff9c8828ff3e&linkCode=ktl
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se associa ao rebanho e constitui, nas esperas política e cultural, a mentira.  Diz 

Kierkegaard: 

A multidão é a mentira. [...] e não é necessária uma grande arte para ganhar a multidão; 

basta um pouco de talento e certa dose de mentira e alguma conhecimento das paixões 

humanas. Mas nenhum testemunho da Verdade – e cada um de nós, tu e eu, deveríamos 

sê-lo. [...] A multidão é o ser todo poderoso, mas absolutamente privado de 

arrependimento, que se chama: ninguém. (KIERKEGAARD, 2002, p. 114s) 

 

É dessa maneira que, comunicando indiretamente, o Dogma 95 pega “pelas 

costas”, como sugeria Kierkegaard, a multidão que se prende à expectativa de uma 

ilusão, pois o que está em jogo no cinema como filosofia é a reflexão acerca da 

verdade, que interessa ao inspectador, um Indivíduo Singular, já que a existência é, 

na sua mais íntima essência, contraditória e imprevisível.  

A partir do Dogma 95, qualquer pessoa é capaz de fazer um filme, desde que 

tenha disciplina para isso. No Manifesto, consta que:  

Pela primeira vez, qualquer um pode fazer cinema. Mas quanto mais acessível a mídia 

se torna, mais importante a vanguarda. Não é por acidente que o termo “avant-garde” 

tenha conotações militares. Disciplina é a resposta.... Nós devemos uniformizar nossos 

filmes, porque o filme individual será decadente por definição! (TRIER e 

VINTEMBERG, 1995) 

 

Para os estudiosos do cinema brasileiro, como Maurício Cardoso (2017a), a 

proposta pode não ser uma novidade e as analogias com o Cinema Novo tornam-se 

latentes, ainda mais se tomarmos a máxima de Glauber Rocha, uma ideia na cabeça 

e uma câmera na mão, como ponto de partida pois, similar ao Dogma 95, o 

movimento brasileiro também busca um cinema mais próximo do real, com baixo 

orçamento e, com algum improviso na composição do roteiro. Porém, o movimento 

europeu se diferencia pela incidência da disciplina dogmática. É o Voto de Castidade, 

que de forma religiosa afasta o diretor da obra. Em uma análise minuciosa, a 
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proposta abstrai tanto o diretor quanto o artista, desprezando o filme enquanto 

obra.  

Uma vez desprezado como obra, o que há de mais importante no filme é o 

instante, conceito caro para Kierkegaard, e como o Voto de Castidade se aproxima da 

ocasião decisiva pela existência. Diante do contexto das obras de Kierkegaard e dos 

fundamentos da cultura dinamarquesa contemporânea, é impossível pensar que, no 

Voto de Castidade, o termo apareça por acaso.  

Para Kierkegaard, O instante é um conceito explorado de diversas maneiras, 

em diversas obras e por diversos pseudônimos. Sua abrangência vai da discussão 

estética, passando pela ética e até a dimensão religiosa. Marcio Gimenes de Paula 

(2008), analisa o instante conjuntamente ao conceito de Repetição, enfocando um 

prisma religioso e situando o conceito em duas obras fundamentais que são O 

conceito de Angústia (2010) e as Migalhas Filosóficas (2008).  O conceito, porém, não 

se limita à questão religiosa e podemos observar que Lars von Trier a transfere do 

religioso para o estético – e já não nos parece que o movimento batizado como 

Dogma, seja apenas uma casualidade terminológica no que se reporta a religiosidade 

sistemática.  

Tanto nas Migalhas como no O conceito de angústia, há alguma similitude 

conceitual sobre o instante, mesmo que o objeto da discussão pretendido por 

Kierkegaard seja diverso. Se nas Migalhas observamos que o instante é uma síntese 

entre temporalidade e eternidade, aquele momento que se torna absoluto (Cf. 

KIERKEGAARD, 2008), encontraremos em O conceito de angústia que, 

O instante é esse algo ambíguo onde o tempo e a eternidade se tocam: esse contato fixa 

o conceito de temporal, em que o tempo não deixa nunca de afastar a eternidade e a 

eternidade não mais deixa de adentrar o tempo. Somente então assume significado a 

divisão que antes apontamos, entre tempo presente, tempo futuro e tempo por vir 

(KIERKEGAARD, 1968, p. 94) 
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Se no Dogma, o instante é mais importante que o todo, e ainda, a meta é extrair 

a verdade dos personagens e locações, contendo qualquer gosto pessoal e às custas de 

qualquer bom gosto, em Kierkegaard ele surge como uma tensão entre tempo e 

eternidade, e se prosseguirmos com a leitura do Post-Scriptum científico, não 

conclusivo, às Migalhas Filosóficas, notaremos que a verdade que Lars von Trier 

pretende extrair, está, em Kierkegaard, imbricada na subjetividade do Indivíduo 

Singular, e ao mesmo tempo que a subjetividade é a verdade, a subjetividade é a não-

verdade, pois a apropriação que se dá na existência é decisiva, enquanto ocasião, 

para que seu valor seja encarnado.   

A questão da subjetividade é abordada nos dois próximos capítulos, onde 

relacionamos o cinema de Trier com a filosofia da existência de Kierkegaard, a partir 

dos filmes que provocam o inspectador.   
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Capítulo 4 

Os Idiotas - Dogma #2:   

Um filme feito por idiotas, sobre idiotas e para idiotas61 

 

 

O presente capítulo analisa as relações entre a filosofia da existência e o filme 

Os Idiotas – Dogma#2 (1998). A estrutura do capítulo tece, primeiramente, 

considerações acerca da estética do filme e retoma sua elaboração no contexto do 

movimento Dogma 95 e, em seguida, analisa a composição da obra e as inquietações 

existenciais que surgem no decorrer da trama. 

Dividimos este capítulo em duas partes: a primeira pensa o contexto 

filosófico de Os Idiotas - #2 dentro da trilogia Coração de Ouro, onde tecemos rápidas 

considerações sobre Ondas do Destino (1996) e Dançando no Escuro (2000), que não 

são nosso interesse principal, mas são importantes no sentido de enfatizar o método 

kierkegaardiano de Lars von Trier enquanto comunicação indireta e a dimensão 

existencial do sacrifício, que transpassa a trilogia. A segunda parte propõe uma 

análise do filme sob a perspectiva filosófica do idiota frente à contemporaneidade, 

em que se ressalta a dimensão da multidão e da singularidade a partir da 

personagem Karen. 

 Os Idiotas - Dogma #2, é o único filme62 de Lars von Trier que segue o Voto 

de Castidade, imposto pelo movimento Dogma 95. O que se observa inicialmente é 

que é um filme feito por idiotas, sobre idiotas e para idiotas; tal como se apresenta na 

abertura. O que se busca no desenvolvimento da trama, é a identificação do idiota 

interior presente em todos e que se faz representar por um grupo de jovens que se 

comporta de maneira acinte e contumaz aos costumes e padrões sociais; seja para 

receberem tratamento diferenciado ou por pura diversão.  

                                                           
61 A referência é da epígrafe que consta na edição do DVD, distribuído pela Zentropa Produções. 

62 Uma das regras do Dogma 95, estabelece que o diretor se abstém de ser um artista, e portanto, sua 

produção não deve ser reconhecida como uma obra. Por esse motivo, o nome do diretor não é creditado 

na abertura do filme.  
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Em um primeiro olhar, a impressão que se tem é de que o filme foi mal 

elaborado ou o diretor descuidado em sua evolução cênica. Sem uma trilha sonora 

própria – a única música em todo o filme é O Cisne, de Camille Saint-Saëns em sua 

obra O Carnaval dos Animais, que surge de forma incidental, executada por uma gaita 

harmônica em off - ou qualquer cuidado técnico com a fotografia e os aspectos 

visuais, Os Idiotas  é composto de forma incidental, filmado de forma vertiginosa e 

com a câmera na mão – muitas vezes a câmera “corre” junto com as personagens, 

criando uma irritação proposital no expectador63 – mesclando elementos de 

documentário e com argumentos que beiram o bizarro. Porém, essa sensação de um 

filme “descuidado” é rapidamente substituída pelo impacto de realidade 

proporcionado pela proposta do Dogma. A proximidade das cenas, o movimento da 

câmera e a sensação de que as situações apresentadas são a reprodução de uma 

filmagem doméstica (fazendo uso de ambientes fechados e sem cenários 

construídos, em que haveria espaço para uma maior abertura do ângulo das cenas), 

causam a incomoda sensação de que se está, em muitos momentos, dentro da 

filmagem, como se o olho que percorre a cena fosse o do próprio espectador.  

O que se coloca em questão não é a sensibilidade ou a proximidade 

comunicativa que deve ligar o filme ao espectador, mas a condição criativa de que 

qualquer pessoa pode se expressar fundamentalmente pelo cinema e dominar todo 

o seu processo de criação, mesmo que não tenha, para isso, um orçamento alto ou 

pungente conhecimento técnico.  

O filme invoca a figura do inspectador quando o coloca diante de sua 

consciência perceptiva e das representações significativas que nos levam a observar 

as dimensões idióticas da sociedade contemporânea. Desprovido do exagero 

fantasioso dos adereços cênicos, a estrutura cinematográfica do filme assume uma 

estética de extremos enquanto representa, em seus personagens, um 

comportamento igualmente radical.  

                                                           
63 Sempre lembrando que o expectador é aquele que detém expectativas pelo filme. A irritação aqui é 

apenas um sentimento desagradável, não compreendido. Não chega a provocar uma condição reflexiva, 

pois é um sentimento de multidão. 
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Diante dessas considerações, duas questões conduzem a estrutura primária 

deste capítulo, a primeira (que é parte do objeto da tese): a) em que medida Os 

Idiotas - #2 pode ser visto como um texto filosófico? e, a segunda b) o que significa 

ser idiota e em que medida ele se distancia ou aproxima da nossa noção de 

individualidade?  

Tratamos as questões conjuntamente, já que estão imbricadas na 

organização do cinema-pensamento e nos parece impossível dissociar as 

possibilidades para tratar a existência em uma perspectiva analítica. Dessa forma, 

temos também a liberdade de extravasar os limites determinados pelo objeto de 

estudos pois, é disso que se trata Os Idiotas - #2: uma visão da liberdade que 

ultrapassa radicalmente os valores moralmente aceitos e socialmente estabelecidos.  

4.1 – O idiota de Lars von Trier como  
síntese cinematográfica e filosófica 

Diante da epígrafe do filme de Trier, de um filme idiota, feito por idiotas e para 

idiotas, é importante analisar a questão: Quem é o idiota?   

Bodil Marie Thomsen (2002, p. 201) delimita duas definições para o idiota: 

uma definição clássica, conforme a etimologia grega, em que o idiota é uma pessoa 

reservada; e uma definição simpática, que parte de notas de Trier sobre seu 

personagem: “uma pessoa retardada cujo desenvolvimento emocional corresponde ao 

de alguém de quatro anos de idade”.  

Mesmo que Trier tenha definido seu personagem da forma mais simplória, 

podemos ainda considerar o idiota de uma terceira maneira: o indivíduo incapaz de 

sintetizar suas relações como vontade e representação de forma tão radical que 

segue qualquer um que lhe ofereça uma falsa esperança de felicidade. O idiota não 

atende a nenhuma dimensão da existência, e permanece em um limbo 

paradoxalmente distante, tão longe e tão perto, onde a figura do outro lhe é estranha 

da mesma forma que o eu, ou seja, ele não é capaz de reconhecer eticamente o outro 
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pois lhe faltam referências e subjetividade para conhecer a si-mesmo. É o sujeito 

alheio à própria consciência (alienatio).  

Deste modo, temos uma definição contraditória – e a contradição deve estar 

presente – que, como veremos, atende às possibilidades da existência apresentadas 

no filme de Trier, em que o idiota é uma pessoa reservada – na qual prevalece a 

representação – e uma pessoa tomada pela radicalidade das emoções – que se dá o 

domínio da vontade. Ambos comportamentos estão representados no filme de Trier 

e devem ser causa para a dupla-reflexão do inspectador. 

Dentro da trilogia Coração de Ouro, Os Idiotas - #2 (1998), poderia ser 

enquadrado como o filme que mais destoa do processo criativo se for analisado 

junto com Ondas do Destino (1996) e Dançando no Escuro (2000). Seja na 

composição estética ou na crítica filosófica, Os Idiotas apresenta uma realidade 

áspera que, na leitura da trilogia, serve como ponto de contradição entre as 

diferentes sensibilidades dos outros dois filmes. Do ponto de vista criativo, Ondas do 

Destino e Dançando no escuro são ricos na elaboração das cenas, na fotografia e na 

musicalidade, enquanto que Os Idiotas segue na contramão estética das afeições 

sensíveis.  

 

Figura 2: Lars von Trier durante as filmagens de Os Idiotas – Dogma #2 (1998). 

Uso de câmera na mão e sem artifícios de luminosidade e sonoridade. 

 

Ondas do Destino apresenta uma composição cênica elaborada para o apelo 

visual, com um complexo plano de fotografia que retoma o romantismo inglês a 

partir das cenas filmadas na Ilha de Skye (Escócia). É facilmente notável a 

proximidade das cores e paisagens entre a fotografia do filme e as pinturas 
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românticas do século XIX, como no caso da obra de William Turner64 – mesmo que 

em uma releitura ou uma ressignificação comunicativa que tem a função de 

sensibilizar o leitor e imergi-lo em um contexto reflexivo próximo do romantismo 

inglês.  

Não se trata de uma analogia entre a fotografia e a pintura de Turner; 

tampouco de afirmar que Ondas do Destino (1996) retrata o romantismo inglês. 

Todavia, reconhecemos que a dimensão fílmica imbricada à leitura filosófica dos 

filmes de Trier transporta a reflexão filosófica para a sensibilidade da composição 

das cenas e, na ambiguidade reflexiva do diretor, a discussão deve passar pela 

composição da imagem. 

 

Figura 3: Ondas do Destino - Sexto capítulo: A fé (captura de tela) 

 

 

Figura 4: A View From The Castle Of St. Michael, Bonneville, Savoy, 

 From The Banks Of The Arve River 2– William Turner, 1830 

                                                           
64 William Turner (1775-1851) é um dos principais expoentes da pintura no romantismo inglês. Famoso 

por seus estudos de cor e luz, é considerado um precursor do impressionismo.  
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Para chamar a atenção do inspectador, a fidelidade imagética da fotografia é 

menos importante que a significação da imagem e a compreensão da sensibilidade 

como comunicação. O sentimento de redenção que se nota entre as colinas do sexto 

capítulo (A Fé – Figuras 3 e 4) de Ondas do Destino ou a visão trágica do crepúsculo 

(Figura 5) que dá fundo ao sétimo capítulo (O sacrifício de Bess) visto ao lado do 

incêndio da Casa dos Lords e dos Comuns (Figura 6) são mais significativos pelas 

inquietações assumidas pelo inspectador que percebe o fundamento romântico das 

cenas do que pelas proporções comparativas de um estudo imagético. 

 

Figura 5: Ondas do Destino - Sétimo capítulo: O sacrifício de Bess (captura de tela) 

 

 

Figura 6: The Burning of the Houses of Lords na Commons – William Turner, 1835 
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A fotografia do filme capta por similitude a intensidade romântica da obra de 

Turner oferecendo para a discussão uma dimensão imagética da percepção do 

inspectador. A Figura 7 é extraída do filme no capítulo que trata sobre a doença de 

Jan (por quem Bess realiza toda sorte de sacrifícios) e assume um tom de esperança 

com o arco-íris posto sobre uma paisagem nostálgica. Por analogia, é o mesmo tom 

nostálgico da composição de Turner (Figura 8), que recorre a uma luminosidade 

pálida sobre tons frios, para enfatizar a esperança de quem reflete sob o arco-íris a 

beira-mar.  

 

Figura 7: Ondas do Destino – Capítulo quarto: A doença de Jan (captura de tela) 

 

 

Figura 8: The Rainbow: Osterspai and Filsen – William Turner, 1817 
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Abaixo (Figuras 9 e 10), o calor das cores e o contorno das formas criam uma 

identificação com o inspectador, que corresponde ao desejo de Bess em se entregar 

inteiramente ao amor. O diretor foi capaz de precisar a intensidade dos contrastes, 

demarcando limites claros na imagem; limites que Bess almeja superar em sua 

existência a partir do sacrifício.  A semelhança das imagens não está apenas na 

intensidade das cores, mas também no contraste e na disposição geométrica dos 

elementos fotográficos da cena e da tela Turner.  

 

Figura 9: Ondas do Destino - Décimo capítulo: A vida com Jan (captura de tela) 

 

 

Figura 10: Rocky Bay with classic figures – William Turner, 1830 
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Em sua entrevista a Stig Björkman, Lars von Trier descreve o lugar das 

filmagens - em especial o espaço onde foi recriado o cemitério - com algum espírito 

bucólico, demonstrando saber que o lugar era utilizado como “modelo” para 

pintores românticos do século XIX.  

O que as paisagens da Ilha de Skye o inspiram? 

Tudo o que sei é que esta ilha atraiu pintores e escritores nobres ligados à era 

romântica inglesa. As paisagens são obviamente de grande beleza.... Nada a ver com o 

nosso romantismo dinamarquês. A natureza é muito maior e mais selvagem, e fiquei 

impressionado com seus contrastes; as encostas áridas às vezes se abrem em ravinas 

cheias de vegetação exuberante. Lembro-me de que você esteve no set no dia em que 

estávamos trabalhando na colina acima do cemitério. A intenção inicial era escolher 

outros lugares para instalá-lo (o cemitério) no topo, mas não pode ser feito. Lembro-

me de que já haviam pessoas protestando. Elas estavam preparadas para jogar pedras 

e perseguir nossa equipe de cenografistas. Era necessário mover o cemitério para um 

lugar isolado, mais perto do mar. Tivemos a sorte de encontrar um lugar ideal que 

tivesse as dimensões certas. Esse cemitério ainda está ali, a propósito. O dono do lugar 

esperava vender as pedras, mas não teve sucesso. Por outro lado, atualmente, os 

turistas se reúnem lá, eles vão vê-lo e tomar um café. Agora ele (o proprietário) está 

incomodado com a destruição; ainda é um cemitério - e quase todos os membros da 

equipe estão enterrados lá! Tivemos que colocar nomes dos membros da equipe. 

(TRIER apud BJÖRKMAN, 2003, p.178. Tradução nossa.)65 

 

O significado imbricado nas imagens (tanto dos quadros de Turner quanto da 

fotografia de Ondas do Destino), a descrição bucólica das paisagens, os protestos 

contra a construção de um cemitério cenográfico em um local turístico e a opção de 

                                                           
65 Qu'est-ce que les paysages de L'île de Skye t'inpirent? 

Tout ce que je sais, c'est que cette île a attiré de nobreux peintres et écrivains liés à l'époque romantique 

anglaise. Les paysages sont évidemment d'une grande beauté...  Rien à voir avec notre romantisme danois. 

La nature y est beucoup plus sauvage et grandiose, et j'ai été impressionné par ses contrastes; les pentes 

arides s'ouvraient parfois sur des ravines remplies de végétation luxuriante. Je me souviens que tu es venu 

sur le tournage le jour où l'on travaillait sur la colline au-des-sus deu cimetière. L'intention du départ etair 

d'ailleurs de l'installer au sommet, mais ça n'a pas pu se faire. Je me souviens qu'on avait déjà lorsque des 

gens sont venus protester. Ils étaient même prêts à lancer des pierres pour chasser notre équipe de 

décorateurs. Il a fallu trasférer le cimetière à un endroit isolé, plus près de la mer. On a eu la chance de 

trouver un site idéal qui avait les bonnes dimensions. Ce cimetière y est encore, d'ailleurs. Le propriétaire 

du lieu espérait vendre les pierres sans succès. En revanche, les touristes affluent, ils viennent pour le voir 

et boire un café. Maintenant, il est mencé de destruction; c'est tout de même un cimetière - et presque tous 

les membres y sont enterrés! Il fallait bien inscrire des noms sur les pierres tombales et j'ai pris ceux des 

membres d l'équipe. (TRIER apud BJÖRKMAN, 2003, p.178) 
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“sepultar” os membros da equipe técnica em um cemitério reconstruído, são 

motivos de reflexão para o inspectador porque sua sensibilidade visual indaga as 

entrelinhas do filme da mesma maneira que pela existência.  

Essa leitura só é possível porque não se trata de uma relação objetiva, mas 

uma ocasião que busca na subjetividade e na interioridade seus fundamentos. A 

objetividade é exposta no filme como construção de uma expectativa (que é do 

interesse do expectador) ou a perspectiva de quem observa a cena como uma 

testemunha (o espectador), mas a subjetividade permite uma relação mais profunda 

com a existência e com o existente.  

Por sua vez, e ainda no âmbito cinematográfico, Dançando no Escuro (o 

terceiro filme da trilogia) transporta o apelo visual de Ondas do Destino para uma 

invocação auditiva. Todo o cuidado imagético do primeiro filme é agora 

representado pelas construções musicais de Björk66 – cantora e atriz protagonista 

de Dançando no Escuro -  que vive o papel de Selma Jezkowá, uma imigrante tcheca 

que sofre de uma doença hereditária que tem por consequência o desenvolvimento 

de uma cegueira progressiva e que, fatalmente, também acontecerá com seu filho.  O 

movimento fílmico acompanha o ritmo da doença de Selma; conforme sua visão 

diminui, aumenta sua percepção de mundo e sua potência reflexiva, guiados agora 

pela imaginação e pela musicalidade.  

Partindo também do pensamento de Kierkegaard, Silvia Saviano Sampaio 

considera a relevância da imaginação como método reflexivo na tarefa de tornar-se 

si-mesmo: 

A imaginação é a capacidade humana básica para que o homem persista na sua tarefa 

de "tornar-se si-mesmo". A imaginação não é uma faculdade como as outras, ela é a 

faculdade instar omnium (a faculdade das faculdades). O que há de sentimento, de 

conhecimento e de vontade no homem dependem, em última instância, do que ele tem 

de imaginação, isto é, da maneira segundo a qual todas as faculdades se refletem, 

                                                           
66 O álbum de Björk – Selmasongs – está disponível no aplicativo Spotify, e pode ser acessado pelo link 

https://open.spotify.com/album/6zQc33yHSncdkBTYqQYAhp  Acesso em 07 de setembro de 2017. 

https://open.spotify.com/album/6zQc33yHSncdkBTYqQYAhp
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projetando-se na imaginação. Ela é a reflexão que cria o infinito, (SAMPAIO in 

ALMEIDA e LIMA, 2018, no prelo) 

 

e dispõe sobre a ambiguidade da imaginação e sua primazia como síntese dialética 

entre a idealidade e a realidade quando afirma que: 

[...] a reflexão é a possibilidade da relação, ela dispõe, por exemplo, os pólos da 

idealidade e da realidade. O pensamento (Toenkning) refere-se ao poder de abstração 

da mente. [...] Assim como o eu, também a imaginação é reflexão: ela apresenta um 

reflexo do eu que é a sua possibilidade. A imaginação é a possibilidade de toda reflexão; 

e a intensidade desse medium é a possibilidade da intensidade do eu. A imaginação é o 

princípio das faculdades e a fonte das categorias, e portanto o princípio dos possíveis 

(SAMPAIO in ALMEIDA e LIMA, 2018, no prelo) 

 

É nesse sentido que vemos a imaginação como o princípio motriz da reflexão 

de Selma, que não se abstém da reflexão, mas a transpõe de uma racionalidade 

objetiva para a dupla-reflexão necessária à existência, agregando a sensibilidade à 

imaginação, e a subjetividade à interioridade do inspectador, expressos no filme de 

Trier. 

Mais uma vez, Trier evoca a sensibilidade e gera uma perspectiva que 

transcende as expectativas do expectador, permitindo que o inspectador se aproprie 

da reflexão.  Se a sensibilidade visual é explorada em Ondas do Destino e Dançando 

no Escuro é marcado pela musicalidade, Os Idiotas - #2 é a representação da ausência 

da sensibilidade objetiva, e a afirmação da subjetividade na interioridade ou, 

conforme o Manifesto, retrata a verdade desprovida das ilusões. Kierkegaard 

afirmava no Post-Scriptum: 

Se, com efeito, a interioridade é a verdade, resultados são apenas trastes velhos, com 

que não deveríamos incomodar uns aos outros, e o querer comunicar um resultado é 

um trato não natural de uma pessoa com outra, na medida em que todo ser humano é 

espírito, e a verdade consiste justamente na autoatividade da apropriação, o que 

impede o resultado. (KIERKEGAARD: 2013, p. 254) 
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Em Os Idiotas (1998), Trier abre mão de falar aos sentidos. Não significa que 

a composição estética do filme seja uma total ausência de sensibilidade mas trata-

se,  de uma sensibilidade que fala à interioridade. É a existência como realidade, 

levada à situação-limite da reflexão que está em jogo no Dogma 95. Nos outros filmes 

da trilogia é possível observar que, a partir da sensibilidade, o diretor tenta (e trata-

se realmente de uma tentativa) atingir o leitor. Ali há espaço para o expectador na 

medida em que se atende, por meio de uma intencionalidade do diretor, à 

necessidade objetiva de se provocar uma reflexão no leitor a partir da afecção dos 

sentidos.  

Os idiotas constitui uma negatividade para esse padrão de resultados 

objetivos já que está imerso em um vazio sensível. Sem efeitos visuais e apenas três 

execuções incidentais de The Swan67 (que somadas não chegam a 4 minutos) o filme 

espera pelo inspectador que se apropriará dele extraindo, para sua interioridade, os 

aspectos significativos que refletem na existência a realidade do existente; sem a 

necessidade de dar resposta a essa ou aquela questão objetiva, pois todas as 

questões que podem ser tratadas dependem da elaboração que o inspectador cria na 

subjetividade. 

A análise da trilogia em seu contexto filosófico – e também constantemente 

referida à Kierkegaard – já foi objeto de investigação de Bodil Marie Thomsen, em 

seu artigo Lars von Trier – escapando do estético (2002), sob a perspectiva do éthos, 

do páthos e do logos.  Para Thomsen, o pathos existencial68 que brota da trilogia de 

Trier é baseado mais na ética que na estética. A autora não se refere à composição 

                                                           
67 Parte da peça para dois pianos O Carnaval dos Animais, de Camille Saint-Saëns, de 1886. 
68 Para Kierkegaard, há uma diferença fundamental entre o pathos ético e o pathos estético. Enquanto o 

estético pode ser de ordem imediata, o ético busca transformar a existência pela ação. No ético está 

comprometida a condição do sofrimento na interioridade do existente – e não apenas a dor como 

manifestação física – que implica em refletir e assumir a existência com profundidade frente à 

possibilidade de uma felicidade eterna (Ver KIERKEGAARD, 2016, p. 102ss).  
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fílmica ou à elaboração cênica dos filmes, mas à temática ético-religiosa que delimita 

o debate para o inspectador69.  

A questão que nos interessa atravessa toda a trilogia e envolve as dimensões 

existenciais das três personagens femininas que protagonizam as situações-limite 

em uma perspectiva ética. Seja para Bess (Ondas do Destino - 1996), Karen (Os idiotas 

- 1998) ou Selma (Dançando no escuro - 2000) o sacrifício é um tema recorrente. 

Assim, considerando que Ondas do Destino seja o primeiro polo e Dançando no 

Escuro o terceiro, nos cabe a dúvida se Os Idiotas se engendra na série como 

negatividade ou como síntese para a questão do sacrifício. É importante notar que, 

considerando a composição estética da trilogia, a poesia e a fantasia que se 

sobressaem na dramaticidade de Ondas do Destino, não se repete em Os Idiotas, da 

mesma forma que não ocorre a exploração da sensibilidade musical que transborda 

em Dançando no Escuro. Postos lado-a-lado, os filmes são tão peculiares que 

dificilmente se acreditaria que partem da composição de um mesmo autor – tal 

como Kierkegaard, quando escrevia simultaneamente três livros sob pseudônimos 

diferentes70, utilizando a comunicação indireta -  o que indica um método de 

                                                           
69 Thomsen não utiliza o conceito de inspectador, mas se refere ao espectador como alguém que tem a 

capacidade reflexiva de se apropriar do cinema-pensamento para pensar a própria existência. A questão da 

figura de um leitor do filme não está no escopo dos textos de Thomsen porém, nos parece fundamental para 

compreender a amplitude do debate pela existência presente nos filmes de Lars von Trier. Mesmo não 

percebendo que o inspectador já está presente em suas reflexões, é dele que Thomsen trata quando, em uma 

nota de rodapé (2002, nota 7, p. 203) diz que “Neste filme, as máscaras de Trier se espalham por todo o 

processo produtivo. Ele é o autor do roteiro, diretor (não creditado), o câmera, o entrevistador no filme 

sobre os personagens de seus atores fora e depois da feitura do filme, diarista, a pessoa entrevistada pela 

imprensa e (não por último) o autor do conceito de Dogma. Tal como Kierkegaard, o que Trier pretende 

com sua “pseudonimidade ou polinimidade” [...] é que os espectadores não (apenas) entendam suas 

declarações de forma irônica. Cada uma delas deve ser tomada pelo seu valor de face. Todos, portanto, 

estão livres para interpretar à vontade e de acordo com suas próprias convicções. O que é brilhante nisso é 

que a “própria convicção” de cada um estará evidente em cada interpretação”.  

70 Escrever livros ao mesmo tempo e com pseudônimos diferentes era uma prática comum para 

Kierkegaard. O caso que citamos refere-se aos títulos publicados em 16 de outubro de 1843, a saber: 

Temor e Tremor por Johannes de Silentio, A Repetição por Constantim Constantius e Três discursos 

edificantes por Søren Kierkegaard.  
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composição do cinema-pensamento que não foge à contradição e ao paradoxo 

contido na questão do sacrifício e a forma como ele é tratado na subjetividade.   

Para Thomsen, o auto-sacrifício de Bess em Ondas do Destino, é de ordem 

ético-religiosa, pois ao abandonar as prerrogativas estéticas e morais de sua 

comunidade protestante, “ela confirma seu pacto com “um”71 Deus e com seu 

casamento”.  

O sacrifício é um ato consciente que deixa para trás de forma radical o ideal estético da 

congregação de sua Igreja (o amor pelas palavras em vez do amor pelas pessoas). Bess 

abandona uma relação com o ser e se empenha excluxivamente com o vir-a-ser, com a 

diferença que seu ato pode fazer. [...] Trier usa o papel de Bess como a figura de 

transformação em direção a um fundamento ético de interpretação não conciliável 

com uma categoria estética. Ela não pode saber se seu ato é criativo ou destrutivo, mas 

ela tem fé nele e escolhe suas últimas consequências. (THOMSEN: 2000, p. 198) 

Adiante a autora afirma que “evitar a demanda ética no confronto com o ato 

de Bess é escolher apenas considera-la sacrificada ou martirizada numa história 

desviada – e assim considera-la uma louca” (IDEM). O ato de evitar a demanda ética 

significa buscar a fuga da possibilidade onde o existente decide pela ética e pela 

reflexão. Em nossa proposta de um cinema como filosofia, tal atitude caberia a um 

espectador, mas não ao inspectador que em sua ação vai ao encontro da inquietação 

do filme para toma-lo como ocasião na existência.  

Seria mais confortável declarar Bess louca, ou apenas uma idiota, sem 

considerar a radicalidade de seus atos e de seu sacrifício pois, “o “tornar-se” não só 

contém o ato do sacrifício no qual a carne é marcada. O sofrimento repousa bem mais 

no confronto infindo da vida diária com a condição existencial das trivialidades 

casuais a partir das quais somos formados” (IDEM).  

 

                                                           
71 Thomsen adiciona o artigo “um” para não estabelecer uma relação direta com o Deus cristão. 

Kierkegaard porém, elabora sua filosofia sob a égide do cristianismo, sem no entanto limitar suas 

considerações ao cristianismo “oficial” ou institucional. Nesse sentido, a relação com Deus é uma relação 

com o absoluto, com o transcendente e com a verdade.  
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Figura 11: Bess, em cena de Ondas do Destino (1996).  

 

– Eu não faço amor com eles. Enquanto estou com eles,  

eu faço amor com Jan, e o salvo da morte. (Captura de Tela)  

 

Ao instigar o inspectador que escapa da leitura imediata, Trier acrescenta a 

possibilidade ética na cena em que o psicólogo a declara como uma pessoa “boa” ao 

invés de “louca”. Compreender a renúncia de Bess sobre si-mesma implica em trazer 

para a existência uma reflexão ética que implica o sacrifício de si frente às 

determinações morais e sociais, para assumir o trágico sob uma perspectiva 

religiosa.  

Se Ondas do Destino traz à baila o sacrifício na relação do existente com o 

absoluto, por outro, Dançando no Escuro se apresenta como um filme que explora a 

sensibilidade afetiva de maneira singular, em um sacrifício de si frente ao outro.  

Dançando no escuro (2000) divide a crítica na definição categórica de seu 

estilo cinematográfico, desde a tragédia ao melodrama, sendo que alguns críticos o 

consideram um musical, no estilo hollywoodianos da década de 60 (o filme se passa 

em 64) tomando por empréstimo características específicas de alguns musicais da 

Broadway sem, porém, deixar de conter elementos técnicos que podem caracteriza-

lo de outra forma. É certo que o filme é um híbrido se o classificarmos tecnicamente, 

e um inquietante debate sobre o sentir, se for pensado em seu enfoque filosófico.  
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Neste caso, nos interessa muito mais a segunda opção, que não vem a ser, 

literalmente, uma classificação.  

Toda a trama está constituída sobre a sensibilidade, mas, o que é a 

sensibilidade para a cultura contemporânea? Uma radical oposição à racionalidade? 

A afecção dada pelos sentidos, em uma continuidade do debate empirista? Uma 

dimensão estética da existência ou, uma forma de lidar com as disposições afetivas 

que nos cercam? Lars von Trier compreende a sensibilidade contemporânea pois, 

em sua discussão, surgem elementos que envolvem a questão estético-ética, postas 

em um contexto de validação da existência a partir do sacrifício de si-mesmo – e que 

dá continuidade ao mote de Os idiotas (1998) – e de onde partem as inquietações 

sobre os valores, referências e significados que compõem os fundamentos culturais 

do homem contemporâneo.  

A sensibilidade é a maneira pela qual o indivíduo se posiciona na existência 

diante de situações-limite (como a de Selma, de Dançando no Escuro - 2000) e como 

se estabelece o processo de reconhecimento frente ao outro e a si, a partir dos 

fundamentos e valores que, em constante transformação cultural, servem como 

alicerce para um posicionamento valorativo frente à existência.  

 

 

Figura 12: Selma e a sensibilidade do reconhecimento (captura de tela). 
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Se a realidade representada em Os idiotas (1998) é rigorosa sobre as 

exigências do Voto de Castidade, em Dançando no escuro (2000) a incidência musical 

torna a sensibilidade latente em todo o desenvolvimento do filme, livre do Dogma 

95, surgindo como uma dimensão da linguagem que dá a tônica da dinâmica e do 

roteiro. Enquanto Selma sofre com a deterioração de sua visão, fundamenta sua 

existência, na subjetividade do sentir em uma relação de cuidado e proximidade com 

o outro ou, como observa Marcelo de Carvalho Silva (2012), como cuidado de si – 

em uma aproximação foucaultiana.  

Em sua perspectiva filosófica que parte do estético, Os Idiotas também é 

negatividade, não porque lhe falte o positivo, mas na estrutura significativa da 

trilogia ele tem a função (tal qual Sócrates!) de ser a polêmica significativa que fala 

à interioridade. Os Idiotas retrata a realidade inrepresentada a partir do pathos 

estético para o ético – e por se tratar de cinema já há uma contradição implícita – 

que comunica do filme para o inspectador a partir da interioridade, como nos lembra 

Kierkegaard: 

Pathos é, por certo, interioridade, mas é interioridade imediata e, por isso, se expressa, 

mas pathos, na forma de oposição é interioridade; que permanece como o 

comunicador, apesar de se expressar, e não pode ser apropriado diretamente, a não ser 

através da autoatividade (sic) do outro, e a forma da oposição é justamente o 

dinamômetro da interioridade. Quanto mais completa a forma da oposição, tanto 

maior é a interioridade; e quanto menos estiver presente, até a comunicação tornar-se 

direta, tanto menor será a interioridade. (KIERKEGAARD:2014, p. 254) 

Trier assume o patético, transferindo para o inspectador a autoatividade 

como possibilidade de decisão. Por isso, o inspectador jamais será um sujeito passivo 

diante das inquietações que surgem no âmbito filosófico do cinema e, seja com Trier, 

Wenders, Kubrick, Bergman ou Dreyer, sempre será aquele Indivíduo que vai de 

encontro ao filme, sem elaborar pré-conceitos expectativos ou se manter em uma 

postura passiva, aguardando a existência chegar até ele. A agressividade da postura 

de Trier para com o inspectador trafega em uma zona de inquietações, marcada pela 

exposição das reações do Indivíduo, que é obrigado a decidir a partir da 
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subjetividade. Os Idiotas marca a ausência dos limites da agressividade pois, para 

reconhecer o idiota, o sacrifício que Karen inflige a si mesma (ao contrário de Selma 

e Bess) é por um outro concretamente inexistente e que jamais poderá corresponder 

ou reconhecer a sua ação e, nesse ponto, Os idiotas (1998) é o filme mais sensível da 

trilogia Coração de Ouro,  retratado com toda a insensibilidade. 

4.2 – Karen, da decisão patética ao sacrifício 

A despeito da crítica cinematográfica, que situa o tema de Os Idiotas - #2 em 

dimensões políticas ou sociais, invocando o apelo da deficiência mental (o filme 

utiliza o termo retardados) ou das relações sociais em um grupo de amigos que 

abraçam a experiência de viver o patético de maneira radical, preferimos seguir a 

linha de raciocínio de Blodil Marie Thomsen (2000) que, tendo diante de si a 

existência como questão, sinaliza a orientação do filme em um debate 

kierkegaardiano de âmbito ético-religioso. Na tensão que estabelecemos com os 

outros filmes da trilogia Coração de Ouro,  a questão do sacrifício é a tônica das 

considerações que tecemos adiante. 

Os Idiotas expõe simbolicamente a interioridade de uma maneira fingida, 

forçada, praticamente expulsa pelo corpo, onde um o grupo de idiotas finge possuir 

algum tipo de retardo mental72 entrando no estado que denominam “paranoia”, que 

é uma forma de escandalizar as pessoas do entorno em diversos ambientes sociais. 

Os propósitos do grupo não são claros. Pode-se pensar que se trata de um exercício 

de autoconhecimento, desvinculando o sujeito de suas representações sociais e em 

busca de seu idiota interior (o idiota é incapaz de fingir) ou, uma forma de evitar a 

exposição si mesmo (o idiota é uma pessoa reservada) ou ainda, uma experiência 

social para observar as reações das pessoas diante da exposição do patético. Seja 

                                                           
72 Seguiremos a terminologia usada por Trier, para marcar propositalmente a agressividade do diretor sem 

o receio de ser politicamente correto.  



 

102 
 

para não pagar a conta do restaurante ou para iniciar uma orgia, o grupo sempre 

justifica seu comportamento como a busca pelo idiota interior.  

Karen é a última a se unir ao grupo, mantendo um papel coadjuvante de 

observadora das atividades dos demais idiotas, sem participar das atividades ou 

entrar em “paranoia” durante quase todo o filme. Seu protagonismo só é evidente 

nos minutos finais, quando o grupo começa a se desestabilizar diante do desafio de 

“entrar em paranoia” em seu ambiente pessoal, diante de seus amigos e familiares. 

Alguns membros do grupo se afastam por não serem capazes de realizar a tarefa – 

que é sorteada com a indicação de uma garrafa girando, em uma referência à típica 

brincadeira adolescente do “jogo da verdade”, uma espécie de roleta russa da 

exposição pessoal – porém, sem depender da sorte, Karen chama a tarefa para si 

dizendo: – É a minha vez de ir para casa e tentar ser idiota. Não dá para levar todos e 

será desagradável. Levarei Susanne, que está sempre sorrindo. Veremos se consigo 

mostrar que valeu a pena.  

 

 

Figura 13: Karen regurgita o bolo no chá da tarde em família. (captura de tela) 

 

 

Karen volta para casa após duas semanas de ausência, quando se afastou de 

todos na véspera do funeral de seu filho, sem ter, sequer, comparecido aos serviços 

fúnebres; é esse momento de retorno e reencontro que ela escolhe para deixar sair 
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seu idiota interior. Apenas nesse momento fica clara a inquietação existencial de 

Karen e a dimensão ético-religiosa defendida por Thomsen pois, simbolicamente, 

Karen busca uma relação de interioridade com o absoluto, uma ruptura do vínculo 

imediato que a conectava ao filho morto. 

A recepção que Karen encontra ao voltar para casa é fria e distante. Recebida 

como alguém que, simplesmente, usou a indiferença em um momento de dor, seu 

sofrimento não era compreendido por sua família porque seu comportamento não 

se enquadrava nos padrões “normais” do que se espera de uma mãe que perde o 

filho. Julgada pela sua família, Karen é tratada com indiferença e formalidade 

excessiva, recebida como se o retorno fosse uma visita social para um chá com bolo. 

É nessa hora que ela entra em “paranoia”, e começa a regurgitar o bolo (Figura 13), 

brincando como uma criança. Em um movimento brusco e violento, Anders, seu 

marido, lhe dá um tapa na cara.  

Thomsen analisa a cena e o comportamento de Karen da seguinte maneira: 

Karen, assim, demonstra livremente que a opinião de Anders (Hans Henrik 

Clemensen) – de que ela não tinha ido ao enterro do filho porque “não estava tão triste 

assim” – era falsa. Ao contrário, Karen estava em estado de choque por causa da morte 

do filho, e teria sido insuportável para ela partilhar seu luto com os outros. Ela é uma 

idiota na definição etimológica grega: uma pessoa reservada. Ela é uma idiota na 

definição simpática: uma pessoa retardada cujo desenvolvimento emocional 

corresponde ao de alguém de quatro anos de idade (de acordo com as notas de Trier 

sobre seu personagem). Em contraste com os outros personagens, que apresentam o 

idiota neles internalizado como uma ideia (estética e eticamente confrontativa), Karen 

é uma verdadeira idiota, incapaz de fingir. Algo mais está em jogo. A possibilidade de 

demonstrar seu estado interno na mesa de café como uma idiotice, como algo digno de 

uma criança, dá a Karen a possibilidade de expressar o fato de que não só sua alma está 

ferida, mas que isso também fere sua carne.  (THOMSEN: 2000, p. 201) 

O que Thomsen considera como uma expressão de que a dor de Karen está 

marcada também em sua carne surge como uma das possibilidades de leitura da 

ação para a existência. Outra possibilidade é que Karen externa, por meio da ação 

que parte da interioridade, a ruptura que caracteriza a transposição do estético 

imediato para o ético-religioso. Na segunda parte do Post-Scriptum (2016), 
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Kierkegaard insere a decisão pela existência em uma bifurcação na estrada: um 

caminho leva ao Dyrehaven73, e o outro à um mosteiro.  O parque representa o 

verdadeiro pathos, a dimensão estética imbricada à satisfação estética imediata. O 

mosteiro representa a abstração, o absoluto e a relação com Deus. A abordagem de 

Thomsen nos remete a pensar sobre a ousadia necessária para o diretor em 

comunicar ao inspectador um problema sobre o qual é necessária uma decisão: qual 

caminho seguir? Diz Thomsen: 

(...) é interessante notar que o interesse comum em evitar um julgamento estético de 

um manifesto ético utiliza de forma muito eficaz o Dyrehaven como o pano de fundo 

para a descrição do “verdadeiro phatos”. Pois isso deve necessariamente ser sentido. 

No texto de Kierkegaard, a oposição entre o Dyrehaven e a demanda religiosa se 

assemelha a um tapa na cara. Em Trier ele deve ser visto além disso, como um choque 

realista que também estilisticamente rompe com o cenário da sala de estar. A violência 

do súbito movimento representado pela movimentação da câmera carregada na mão 

leva a que o espectador se envolva diretamente – como se fosse ele que fizesse estes 

movimentos. [...] Para o espectador simpático, mas confuso, Os idiotas propõe questões 

fundamentais sobre o que estabelece nossos critérios estéticos de avaliação – como o 

fazem vários filmes de Godard. Eles partilham do mesmo entusiasmo e de igual 

coragem estilística. Mas talvez Os idiotas lance questões para além da perspectiva 

estética, mais do que dentro dela, e nesse sentido se pode afirmar que Trier é mais 

corajoso e mais revolucionário que Godard. Também é sugestivo que Trier assuma 

uma fachada patética (ética e religiosa), assim como as várias máscaras de Kierkegaard 

o fazem, no intuito de introduzir considerações sobre a existência. (THOMSEN: 

2000, p. 202. Grifos nossos) 

Thomsen tem uma percepção significativa que nos mostra o quanto Trier se 

aproxima da filosofia da existência, sendo ou não leitor de Kierkegaard, e de que 

maneira ele parte do estético para o ético religioso. Entretanto, ao pensar a 

pseudonímia de Kierkegaard como “máscaras”, nos parece que a autora deixa passar 

a principal função comunicativa dos pseudônimos, que é a de criar uma tensão 

dialética a partir da comunicação indireta de maneira que o leitor assuma a 

condução das inquietações do diretor.  

                                                           
73 O Dyrehaven é um parque de recreação, que foi construído como um parque de caça por Frederik III, 

no século XVII e aberto ao público em 1756. Na leitura de Kierkegaard, já no século XIX, o parque 

representa o ideal romântico que descreve o entretenimento popular. 
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Kierkegaard e Trier partem da oposição narrativa para causar esse 

incomodo, oferecer o tapa na cara (ou recebe-lo!?), lançar questões para além da 

perspectiva estética, porém, diferente de Thomsen, eles não tem o intuito de 

introduzir considerações sobre a existência. As questões já estão presentes na 

interioridade dos autores. Introduzir as questões seria como objetifica-las, ou 

determina-las para o leitor. Esse movimento de buscar a questão na narrativa, no 

filme ou na obra de arte, depende do movimento do inspectador que se sentiu 

atingido pela inquietação do autor, mas em nenhum momento ela foi introduzida; a 

questão da existência já estava presente na interioridade.  

Deste modo, pensamos o comportamento de Karen regurgitando o bolo, 

antes de ser esbofeteada por Anders. O que ela coloca “para fora” é a interioridade 

que extravasa de suas representações. O julgamento de Anders é pautado pelo 

comportamento socialmente aceito, pelo padrão do comum. Karen rejeita essa ação 

imediata e vai de encontro à dor da perda do filho, uma dor que apenas ela pode 

vivenciar e entender pois, o existente é o único que pode lidar com a existência. Toda 

a vivência de Karen com o grupo de idiotas serviu apenas como ocasião para que ela 

se decide a enfrentar a questão do ponto de vista ético religioso. No caminho da 

existência, Karen opta pelo Dyrehaven para assumir sua humanidade. Kierkegaard 

reflete:  

[...] há dois caminhos a se considerar: o caminho da diversão humilde e o caminho do 

esforço desesperado, o caminho para o Dyrehaven e o caminho para o mosteiro. [...] 

Nossa pessoa religiosa escolhe o caminho para o Dyrehaven, e por quê? Porque não 

ousa escolher o caminho para o mosteiro. E por que não ousa fazê-lo? Porque este é 

demasiado nobre. Então ela vai ao outro. “Mas ela não se diverte”, dirá talvez alguém. 

Sim, sim, é claro que ela se diverte. E por que ela se diverte? Porque a mais humilde 

expressão para a relação com Deus é reconhecer sua humanidade, e é humano divertir-

se. (KIERKEGAARD: 2016, p. 208) 

 

 Mas o que significa reconhecer a humanidade com humildade? É necessário 

responder essa questão para que o sacrifício religioso de Karen tenha sentido. 

Kierkegaard escreve ainda:  
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Façamos agora uma aplicação ao religioso. Onde está, então, o limite, para o indivíduo 

singular, em sua existência concreta, entre o que é falta de vontade e o que é falta de 

capacidade; entre o que é indolência e egoísmo mundano e o que é a limitação da 

finitude? E quando então passou para um existente o período de preparação, quando 

esta questão não pode mais ser levantada como todo o seu preocupado esforço inicial; 

quando é o tempo, na existência, que é realmente uma preparação? 

(KIERKEGAARD:2016, p. 206) 

 

Ser humilde e divertir-se com humildade é reconhecer na finitude o limite da 

humanidade em suas relações existenciais. As duas semanas que Karen passa com 

os idiotas, tornando-se ela própria uma idiota, constituem um tempo de reflexão, um 

advento74, para que possa lidar com o sofrimento causado pela perda do filho à sua 

maneira. O sofrimento é uma dimensão da interioridade que cabe unicamente a 

Karen, em sua singularidade, sem que a causa da decisão pela existência torne-se 

pública ou motivo de dramaticidade. É nessa humanidade fértil, que Karen se 

prepara para parir a existência em trans-form-ação a partir da subjetividade 

(transpor da forma para a ação), reconhecendo na humildade a necessidade de se 

divertir, como uma idiota emocionalmente parelha à uma criança de quatro anos, 

para reconhecer os limites da finitude histórica e sacrificar absolutamente sua 

relação com o filho morto. Como vemos em Kierkegaard: 

[...] aí reside o sofrimento profundo da verdadeira religiosidade, o mais profundo que 

se pode pensar: relacionar-se com Deus de modo absolutamente decisivo, e não poder 

ter nenhuma expressão exterior decisiva para isto (pois o amor feliz se expressa 

exteriormente pelo fato de os amantes se ganharem mutuamente), porque a mais 

decisiva expressão exterior é apenas relativa, é tanto demais quanto de menos, é 

demais porque inclui uma arrogância em relação a outras pessoas, e de menos porque 

não obstante ainda é uma expressão mundana. (KIERKEGAARD: 2016, p. 207s) 

 

A decisão de Karen rompe com a dimensão imediata da existência na medita 

em que se torna um sacrifício. O sacrifício aqui não é romper com o filho morto, mas 

                                                           
74 Se Lars von Trier fosse um pouco mais cuidadoso com a comunicação religiosa, Karen teria passado 40 

dias com os idiotas, em uma clara referência aos períodos preparatórios do cristianismo. Mas essa leitura 

cabe ao inspectador e não depende do diretor, assim como a proposta do Dogma 95 é permitir que o filme 

simplesmente aconteça, visando a realidade. Os detalhes semânticos seriam por puro preciosismo.  
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encontrar nessa relação a manifestação mais sublime do amor, ou seja, o amor 

desinteressado. Se o amor feliz se expressa exteriormente pelo fato de os amantes se 

ganharem mutuamente (IDEM, p. 207) o amor desinteressado transcende o dever da 

reciprocidade e, no âmago sofrimento, torna-se o ato sacrificial, pois o sacrifício é 

uma relação do Indivíduo singular com o sagrado a partir da interioridade.  

Para demonstrar o valor existencial do sacrifício de Karen, selecionamos 

quatro pontos reflexivos sobre o amor desinteressado enquanto problemas que se 

apresentam para o inspectador, partindo de Kierkegaard e que se apresentam como 

possibilidade de analogia entre Os Idiotas - #2, o Dogma e a filosofia da existência. 

Não há nenhum indicativo de que Trier tenha tido contato com As obras do 

amor (KIERKEGAARD: 2005), e especialmente com o discurso que trata A obra do 

amor que consiste em recordar uma pessoa falecida ou, se Kierkegaard aparece no 

cinema de Lars von Trier apenas como uma leitura transversal por influência de 

Dreyer; é fato porém, que em Os Idiotas, e especialmente essa relação da 

interioridade de Karen com o filho morto – que aparecem nos últimos vinte minutos 

do filme – possuem características singulares imbricadas ao texto kierkegaardiano.  

a) O amor pela pessoa falecida é o amor mais desinteressado onde reside 
uma semelhança entre o amor dos pais pelos filhos. 

A obra do amor que consiste em recordar uma pessoa falecida é uma obra do amor 

mais desinteressado. [...]. Há, sob esse aspecto, uma semelhança entre o recordar 

amorosamente uma pessoa falecida e o amor dos pais por seus filhos. Os pais amam 

os filhos quase antes de eles virem à existência e bem antes que se tornem 

consciência de si, ou seja, como não-entes. Porém um falecido é igualmente um não-

ente; e esses são os dois benefícios supremos: dar a vida a uma pessoa e recordar um 

morto; contudo, a primeira dessas obras de amor tem retribuição[...] E esta esperança 

e esta perspectiva têm no fundo a sua razão de ser. Os pais poderia dizer entre si: 

“Nossa criancinha tem pela frente bastante tempo, longos anos: mas durante esse 

tempo todo, ela nos proporciona também alegria[...].  

O morto, ao contrário, não traz nenhuma retribuição. [...]. Pois uma pessoa falecida 

não cresce nem se desenvolve como a criança, voltada para o futuro: uma pessoa 

falecida apenas se esfarela como pó cada vez mais, rumo a uma ruína certa. [...] o morto 

não ama ninguém com predileção, ele parece não amar absolutamente a 

ninguém. (KIERKEGAARD, 2005, p. 391. Grifos nossos) 
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Kierkegaard organiza a primeira metade do discurso A obra do amor que 

consiste em recordar uma pessoa falecida sobre a relação de pais e filhos. 

Curiosamente, este discurso poderia ter sido escrito para Karen como possibilidade 

de reflexão para a compreensão de si-mesmo, mas não como palavras de consolo, se 

não fosse escrito com uma antecedência de quase dois séculos.   

A relação imediata de Karen com o filho morto sofre uma interrupção 

inesperada, que rompe temporalmente com todas as perspectivas. A esperança que 

residia nessa relação está acabada no tempo. Enquanto a família espera de Karen 

que cumpra os rituais de passagem e despedida, ela busca na interioridade o motivo 

pelo qual deveria se despedir do filho, e não o encontra. Na interioridade imediata, 

ela não vislumbra nada que a coloque em uma posição de dever para com o filho 

morto, assim como não havia nenhum dever em amar o filho antes de sua concepção 

– aparentemente, Kierkegaard se refere ao amor dos pais pelo filho no período de 

gestação, mas nada nos impede de retroceder ainda mais – quando o amado era 

apenas esperança.  

A possibilidade de um amor sem nenhuma ligação imediata pelo dever 

implica no amor totalmente desinteressado, pois o morto não poderá jamais 

retribuir o amor. Karen pode ter se questionado: - o que faço agora com esse amor 

que cultivei na esperança da retribuição? Porque sacrifiquei minha vida, meu corpo e 

meu tempo para cultivar esse amor se, agora diante da morte, nenhuma esperança me 

resta? Não lhe cabe a posse da esperança do que está por vir e nem o desespero do 

que se perdeu. Todo o sentimento de propriedade se foi com o filho e só lhe resta 

encontrar a própria causa do amor, e essa busca se inicia quando Karen decide pelo 

próprio amor, ou seja, romper com os laços do tempo e da finitude.  

Buscar uma resposta para uma pergunta sem solução imediata pode parecer 

um contrassenso em nossa época imediatista. Kierkegaard porém nos oferece uma 

possibilidade na primeira parte das Migalhas Filosóficas, sob o pseudonimo Johannes 

Climacus. Diz que todo aprender, todo procurar, não é senão um recordar, de sorte 
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que o ignorante apenas necessita lembrar-se para tomar consciência, por si-mesmo, 

daquilo que sabe. A verdade não é, pois, trazida para dentro dele, mas já estava nele 

(KIERKEGAARD, 2008, p. 28s), e ainda que a mais alta relação que um homem pode 

ter com o outro é ser a ocasião que permita ao existente tomar a decisão na existência 

por si-mesmo.  

O filho morto – e pensando a morte como derradeiro ato, pois o morto nada 

proporciona - oferece à Karen a ocasião para que ela decida por si-mesma, em sua 

interioridade, sobre a forma que seu amor se perpetuará. Essa mais alta relação de 

uma pessoa com outra é correspondida com a mais alta forma de amor. 

A decisão de Karen pelo Dyrehaven é, como vimos, uma decisão pelo humano 

– e isso justifica que se junte ao grupo de idiotas – pois de uma forma idiota, sem 

máscaras ou representações, sem fingimento, ela assume apenas para si o amor sem 

nenhuma esperança de retribuição.  

 

b) O amor pela pessoa falecida é silencioso e é interioridade 

Não devemos importunar o falecido com nossas queixas e gritos; mas devemos trata-

lo como tratamos alguém adormecido a quem não ousamos acordar, porque 

esperamos que venha a despertar por si mesmo. “Chora por um morto 

silenciosamente, pois ele alcançou o repouso”, diz o Sirácida (Eclo 22,12); e eu não 

saberia caracterizar melhor a recordação que guardamos de um morto do que por esse 

chorar silencioso, que não se entrega a soluços momentâneos e que logo cessam. 

Não: nós devemos recordar o falecido, chorar em silêncio, mas chorar por muito 

tempo. Por quanto tempo? Isso não se pode definir com antecedência, dado que o 

saudoso não pode saber exatamente por quanto tempo estará separado do 

falecido.  (KIERKEGAARD, 2005, p. 389. Grifos nossos) 

 

Enquanto a família de Karen vive o luto e chora pela criança morta, 

realizando os rituais sociais, ela foge para sofrer em silêncio. Sua dor não vai de 

encontro à separação do filho, pois isso seria reconhecer o fim da esperança que 

anseia pela retribuição do amor. Ao acompanhar o grupo de idiotas ela assume dois 

papeis distintos: a) ela se torna a cuidadora do grupo e b) ela é uma observadora, do 
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grupo e de si-mesmo. Em nenhum momento Karen externa sua dor ou compartilha 

com o grupo o motivo de estar ali. Em um diálogo com Stoffer, ela indaga: - Eu 

gostaria de entender porque estou aqui. E recebe a resposta: - Talvez por haver um 

pequeno idiota aí dentro, querendo sair para ter companhia.  Esse pequeno idiota 

assume um aspecto significativo de associação com o filho morto; basta lembrarmos 

que na entrevista à Björkman, Trier afirma que o seu ideal de idiota é similar a uma 

criança com 4 anos de idade (in BJÖRKMAN, 2013, p. 181).  

Ao contrário do que sugere Stoffer, o movimento de Karen ao encontro do 

filho, nesse momento de reconhecimento de si, não é o de externar sua dor, mas sim 

de reconhecer que sua relação de amor é, agora, uma relação de interioridade, pois 

o filho não mais pode lhe retribuir. É necessário que o amor seja silencioso para que 

o sofrimento se assemelhe à diversão dos idiotas – como talvez seu filho se divertisse 

– e no silêncio edificar uma nova relação - sem perspectivas – do amor pois, como 

ainda nos lembra Kierkegaard, o amor edifica (2007, p. 246). É nesse processo que 

Karen percebe a necessidade de romper com a finitude temporal e abraçar o amor 

desinteressado que se relaciona com o absoluto já que, enquanto se diverte (e isso é 

humano!), chora em silêncio e por muito tempo, ao contrário de seu marido 

(Anders) que opta por finalizar a dor com o sepultamento e o luto.  

 

c) A sabedoria da morte apaga as diferenças e retorna à infantilidade 

Pois nenhum pensador domina a vida do modo como o faz a morte, este pensador 

poderoso que não apenas consegue penetrar pelo pensamento em qualquer ilusão, 

mas ainda pode desmembrá-la e pensa-la até não sobrar mais nada. Se então tudo se 

torna confuso para ti, quando observas os numerosos caminhos da vida, vai então 

encontrar os mortos “lá para onde convergem todos os caminhos” – e aí sim 

facilmente terás a visão global. E se te dá vertigem de tanto veres as diferenças da vida 

e delas ouvires falar, sai de novo a encontrar os mortos, lá tu dominarás as 

diferenças: entre os “parentes do pó” toda diferença se apaga e só resta o parentesco 

próximo. Pois todos os homens são parentes consanguíneos e, portanto, de um único 

sangue, e este parentesco da vida é tão frequentemente negado na vida; mas que 

todos são de um mesmo pó, esse parentesco na morte, isso não se deixa negar. 

(KIERKEGAARD, 2005, p.386) 
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Pode haver uma pequena diferença, uma vara75, talvez, na extensão do lote; ou uma 

das famílias talvez possua uma árvore que o outro morador não tenha no seu lote. E 

por que esta diferença, o que tu achas? Ela está aí para, numa profunda troça, 

lembrar-te por sua insignificância o quão grande ela um dia já foi. A morte é tão 

amorosa! Pois é justamente caridade, da parte da morte, que ela por meio dessa 

pequena diferença em gracejo sublime relembre a grande diferença. A morte não diz: 

“Não há nenhuma diferença”; ela diz: “Aqui podes ver o que era esta diferença: uma 

meia vara. ” Caso não houvesse essa pequena diferença, então a quintessência da morte 

não seria inteiramente confiável. Assim a vida retorna, na morte, à infantilidade. 

Nos tempos da infância, a grande diferença consistia em que um possuía uma árvore, 

uma flor, uma pedra. E tal diferença era uma indicação daquilo que na vida haveria de 

se mostrar de acordo com um padrão bem diferente. Agora, a vida já passou, e entre 

os mortos restou uma pequena indicação da diferença, como uma recordação, 

suavizada num gracejo, de como era antes. (KIERKEGAARD, 2005, p. 387. Grifos 

nossos) 

 

A morte, apresentada por Kierkegaard como um pensador capaz de dissipar 

qualquer ilusão, apaga toda a desigualdade pois reduz a existência objetiva à mínima 

diferença, como a diferença que as crianças reconhecem entre si. Kierkegaard 

projeta na infância um reconhecimento da identidade sem representações. A criança 

se expressa conforme sua vontade, sem medo de rejeição pois, para ela, basta 

aceitar-se a si mesmo. Eis a grande dificuldade de Karen: como aceitar a si mesmo? 

Trier utiliza o comportamento sem máscaras do idiota como uma forma de, 

igualmente, reduzir as diferenças entre os indivíduos ao ponto de não serem 

significativas. A proposta do diretor se alinha à possibilidade de pensar seriamente 

a existência a partir de um gracejo, que reduz a existência objetiva ao mínimo. Tanto 

em Trier como Kierkegaard, veremos que essa redução implica um desdobramento 

de duas categorias da vida objetiva: a política e a educação.  

No universo político, é como se Kierkegaard, em uma hipótese, dissesse: - 

Para que tua existência tenha sentido é necessário se desprender de tudo o que te 

faz diferente para abraçar o compromisso pela igualdade. Que suas posses e seus 

títulos não tenham mais valor que sua existência, pois se assim forem, não passarás 

                                                           
75 Antiga unidade de medida. No século XIX correspondia a três pés, aproximadamente 1,1 metro. 
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de um idiota, que não tem a capacidade de reconhecer a si-mesmo. Por sua vez, Trier 

afirma 

(...) pode-se dizer que é um filme mais político do que aqueles que fiz antes. 

Supericialmente, trata-se de nossas atitudes para com os deficientes mentais e o 

quanto nós reconhecemos isso. Em um nível mais profundo, deve soar como defesa de 

[reconhecer as] diferenças” (TRIER apud KNUDSEN, 2014b, s/p.)   

 

Neste sentido é possível compreender que na ausência das representações, 

ou à maneira dos idiotas, reconhecer as diferenças é o mesmo que reduzi-las, pois 

um idiota se comporta como uma criança e, nesse universo, a desigualdade não é um 

fator significativo. Durante o filme, Karen indaga solitária: - Para que serve uma 

sociedade que está cada vez mais rica, mas que não torna ninguém mais feliz? (1998). 

No aspecto educativo, é possível notar o caráter amoroso da morte pois, tanto 

no filme de Trier quanto no discurso de Kierkegaard a morte marca como 

insignificante todo o valor pretendido da vida objetiva, demonstrando em seu 

exemplo que as diferenças devem ser apagadas. Essa abordagem traz à baila uma 

aprendizagem que passa pela ironia como método de educação para a subjetividade, 

como se a morte dissesse: - Veja, eu sou a morte! Aprenda que tenho o poder de acabar 

com tudo aquilo que você valorizou durante a vida se os seus valores estiverem 

associados à tua propriedade e às honrarias. Tudo isso transformarei em pó. Sou a 

única capaz de retirar suas máscaras e mostrar o que você realmente é; e se você 

construiu sua vida sobre seus títulos verá que tudo isso está reduzido a pó. Mas se você 

viveu sem máscaras, se esquivou das representações e dos simulacros, sua existência é 

verdadeira. Nesse caso, sou insignificante e não tenho nenhum poder sobre ti, e todas 

as ilusões serão dissipadas.  
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d) O morto não é uma realidade efetiva 

... se tu compreendes a arte de, num diálogo com alguém, te transformares em 

“ninguém”, tu então tens todas as chances de te instruíres sobre o que reside nessa 

pessoa. Oh, mas quando um ser humano se relaciona com um falecido, então nessa 

relação só há uma pessoa, pois um morto não é nenhuma realidade efetiva; e 

ninguém, ninguém pode tão bem quanto um morto reduzir-se a ser “ninguém”, pois 

ele é “ninguém”. [...] um morto não é um objeto real; ele é tão-somente a ocasião 

que constantemente revela o que reside no interior do vivente que com ele se 

relaciona, ou que ajuda a tornar manifesto como é aquele vivente que não mantém 

com ele nenhuma relação. (KIERKEGAARD, 2005, 388s) 

A morte do filho é para Karen um processo educativo, no sentido de que é 

necessário um diálogo para que a existência seja efetiva. Nas Migalhas Filosóficas, a 

relação entre o mestre e o discípulo é a forma mais sublime onde se dá a educação, 

porém, o verdadeiro mestre não é mais do que a ocasião para que o discípulo possa 

decidir por si mesmo, a partir da subjetividade, as questões da existência. E o papel 

do mestre não deve ser maior do que este: de ser apenas a ocasião.  

Ao se afastar de sua família, o que Karen busca no silêncio, é um diálogo com 

o filho morto. Sem nenhuma desigualdade, impedimento, autoridade ou qualquer 

forma de coação, ela precisa compreender que está buscando um diálogo com 

“ninguém”, pois o morto não tem nenhuma realidade efetiva. Se o diálogo parte de 

um pressuposto lógico ou objetivo, certamente essa tentativa de conhecimento – e 

consequentemente o amor pelo morto - é vã e configura um absurdo, pois espera 

uma retribuição. Porém, quando a subjetividade dá a tônica o morto assume o papel 

de mestre, e torna-se a ocasião que constantemente revela o que reside no interior do 

vivente que com ela se relaciona (KIERKEGAARD, 2005, p.389). 

Neste sentido, a relação de Karen com o filho rompe definitivamente com o 

imediato e assume a condição de uma relação com ético-religiosa – e nesse sentido 

novamente concordamos com Thomsen – que precisa passar pelo humor dos idiotas 

pois, se a ironia é um confinium entre o estético e o ético, o humor estabelece a 

relação entre o ético e o religioso pois marca a (oculta) relação entre a pessoa 

religiosa e Deus, por um lado, e o que ocorre no mundo real, por outro, ou seja, entre a 
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consciência do infinito de tudo e da finitude de tudo (THOMSEN, 2000, p. 199). Hong 

(1996, p. 525) segue nesse mesmo sentido quando afirma que é realmente tão 

questionável, precisamente tão questionável estar carregado de pathos e ser sábio no 

lugar errado, como rir no lugar errado. 

A ação de Karen, ao se comportar como idiota, reestabelece o vínculo sagrado 

entre ela e o filho que, por não ser mais uma realidade efetiva representa o infinito 

de tudo, e se mantém no sacrifício das diferenças concretas. Tendo o morto como 

ocasião o diálogo de Karen é com a interioridade, com a própria existência, e seu 

amor não necessita de mais nenhuma retribuição. É no sacrifício que Karen 

compreende, a partir da subjetividade, a possibilidade a efetividade de um amor 

desinteressado que não depende de nenhuma realidade efetiva e que não necessita 

de “alguém” para determinar a relação consigo mesmo pois aqui... 

(...) o que está vivo se torna manifesto; aqui, este tem de se mostrar completamente 

como ele é; pois um defunto, este sim que é um homem ardiloso, ele se retirou 

completamente, ele assim não exerce a mínima influência capaz de perturbar ou 

auxiliar o vivente que se relaciona com ele. (KIERKEGAARD, 2005, p. 388) 
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Capítulo 5 

Dogville e Manderlay – O humano visto em uma planta baixa 
 

 

O desenvolvimento deste capítulo concentra-se aos dois primeiros filmes da 

trilogia EUA: Terra de oportunidades – Dogville e Manderlay76 – o que nos leva a 

questionar se a intencionalidade do diretor não assume um certo aspecto kafkiano77, 

de permanecer com uma obra inacabada para que, ao inspectador, reste sempre a 

dúvida e a possibilidade de conclusão. Tal questão permanecerá indefinidamente 

em aberto, pois nesse momento, seria impossível determinar a completude (ou 

incompletude) da trilogia.  

A primeira parte do presente capítulo trata os aspectos estéticos dos filmes e 

apresenta suas referências teatrais, literárias e fotográficas no plano da construção 

das imagens a partir de uma planta baixa. A segunda parte, problematiza os aspectos 

cênicos, com ênfase na simbologia secundária do filme, que geralmente passa 

despercebida ao espectador, porém, tem um caráter filosófico fundamental. Ainda 

na segunda parte, a problematização é dividida entre os aspectos que surgem, 

primeiramente, em Dogville e posteriormente em Manderlay ao mesmo tempo em 

que demonstra a relevância dos elementos cênicos de um filme no outro. Por fim, 

trataremos da fundamentação filosófica dos filmes que são debatidos 

conjuntamente (por seu caráter complementar) na continuidade de uma reflexão do 

existente na existência.  

Em A usina das imagens (1927), Riccioto Canudo afirmava que não devemos 

buscar analogias entre o cinema e o teatro, pois não existe nenhuma (p. 66). Para o 

                                                           
76 O terceiro filme, Washington, prometido para 2007 não foi concluído e não tem data prevista para 

lançamento, e sem garantias reais de que seja será finalizado. 

77 Na obra O Processo, de Franz Kafka, a incompletude é a garantia de uma continuidade do pensamento 

que deve se prolongar nas inquietações da existência. 
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final da década de 1920 quando o cinema ainda podia ser considerado uma 

novidade, a validade dessa afirmação era convincente, mesmo que passível de 

debate. No início do século XXI, com o lançamento de Dogville (2003) os argumentos 

de Canudo são superados.  

Após o Dogma 95, Lars von Trier coloca em debate a estética cinematográfica 

com a trilogia EUA, terra de oportunidades, transgredindo as regras do cinema 

convencional sem, no entanto, repetir as características formais de um movimento 

intelectual, como aconteceu no Dogma, onde havia uma proposta formal e bem 

caracterizada registrada no Manifesto.  

Contrariando Canudo, as analogias ao teatro são evidentes. A trilogia contém 

elementos cênicos e roteiros de inspiração brechtiana, remetendo, por vezes, ao 

Teatro do Absurdo78 e ao Teatro da caixa preta79. Manderlay (2005) é 

declaradamente inspirado na peça Die Dreigroschenoper (Ópera dos Três Vinténs, 

de 1928), de Bertold Brecht80. 

Influências como Dürrenmatt e Dreyer, além de uma continuidade do próprio 

movimento Dogma 95 são ainda observadas, já que todos os elementos cênicos são 

substituídos por uma presunção da presença, ou seja, o cenário, os objetos, os 

símbolos e os signos linguísticos que deveriam estar na composição da cena, 

efetivamente não estão. Permanece apenas o essencial.  

                                                           
78 Nas palavras do dramaturgo húngaro Martin Esslin (2004), que cunhou a expressão, o “Teatro do 

absurdo” “se esforça por expressar o sentido do sem sentido da condição humana”. O conceito se alinha ao 

que Albert Camus desenvolve em O mito de Sisifo (2010) para tratar o absurdo da existência em uma 

perspectiva filosófica. 

79 É um estilo cênico teatral desenvolvido nas décadas de 1960 e 1970, onde a composição do cenário 

contém apenas o essencial e as paredes são pintadas de preto, delimitando o espaço de representação e 

priorizando os significados da interpretação. 

80 Cf. MANDERLAY, Dossier de Presse;  Festival de Cannes (2005), p.24. 
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Substituído por uma planta baixa, o cenário é desconstruído para, 

esteticamente dar abertura aos aspectos conceituais do tema, da linguagem e da 

maneira do cinema observar e ser observado.  

Ao mesmo tempo que esse método é cartesianamente sistemático, pois usa 

uma função hiperbólica para desconstruir aquilo que se pretende reconstruir – 

apurando a significação cinematográfica – é ao mesmo tempo calcado em uma 

subjetividade que faz com que o inspectador se sinta igualmente observado pelo 

cinema. Esta proposta está fundamentada na exposição da intimidade social dos 

personagens e exige do inspectador um esforço de reconstrução da cena, ao mesmo 

tempo que o provoca por um posicionamento decisivo diante das situações do filme.  

Na proposta dessa trilogia inacabada81 a principal desconstrução é do 

conceito de humano, a partir de duas possibilidades. A primeira se aplica às 

estruturas sociais patriarcais, às relações de poder e às tradições morais 

imperativas que surgem como uma determinação ao sujeito contemporâneo. A 

inquietação proposta por Lars von Trier invoca especificamente as determinações 

sociais que, habituado à linguagem pré-concebida do comum deve desconstruir a 

estética para reerguer o essencial dos fundamentos da civilização e da cultura.  

A segunda abordagem diz respeito ao indivíduo e a consciência de si e do 

outro, que resgata – ao assumir na subjetividade – a discussão acerca da natureza 

humana. Retomamos novamente aqui um paradoxo que se estabelece entre as 

determinações sociais e a indeterminação do indivíduo que, frequentemente 

pressionado pelas imputações que lhe são atribuídas pela moralidade civilizatória, 

encontra dificuldades para se estabelecer enquanto indivíduo autônomo e singular.  

Alguns aspectos devem ser considerados preliminarmente acerca dos dois 

filmes,  pois estão diretamente vinculados ao nosso objetivo de debater a filosofia a 

partir do cinema e a distância entre o filme e o inspectador.   

                                                           
81  Dogville e Manderlay foram os únicos filmes realizados; Washington ainda é uma promessa  
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O primeiro ponto está ligado aos fundamentos sobre os quais a questão histórica 

e os valores culturais se situam. Dogville (2003) e Manderlay (2005) têm como pano 

de fundo as características próprias de uma sociedade patriarcal e de fundo moral 

conservador, situadas nos Estados Unidos da América no contexto do início dos anos 

1930, época da Lei-Seca e da Grande Recessão de 1929.   

O segundo ponto dispõe sobre as relações de poder que se estabelecem dentro 

desse contexto moral conservador, em que há um conflito entre a protagonista Grace 

e seu pai, chefe de um grupo de gangsteres. Intimada a assumir seu lugar de poder 

ao lado do pai, Grace busca se desvencilhar dos laços da autoridade exercida pela 

família, pois para ela, era necessário resgatar sua humanidade perdida, resignificar 

sua autonomia e consciência e aprender a humildade para tratar as pessoas comuns 

com dignidade e igualdade. Essa visão da protagonista de Dogville se desfaz com os 

acontecimentos da trama e assumirá contornos mais austeros em Manderlay. 

Por fim, discute-se o reconhecimento de si (ou consciência de si) frente à 

atuação de Grace na disposição da potência de sua natureza, além das formas de 

efetivar o uso do poder sobre senso comum que se assemelha, como nos lembra 

Nietzsche em sua Segunda meditação intempestiva (2000), a um rebanho que pasta, 

tendo sua vontade suprimida por suas próprias regras e incapaz de ir além de sua 

própria condição.  

No contexto das relações que se desenvolvem entre Grace e os moradores de 

Dogville, entre Grace e seu pai e, entre os moradores e a estrutura moral da cidade, 

o que se observa é que, dos fundamentos às relações de poder e à consciência de si, 

há uma inter-relação que invoca a existência. A necessidade de enfrentamento entre 

Grace e seu pai e o modo como observa a os valores dos moradores de Dogville nos 

permite entender a decisão de Grace ao final do filme, quanto retoma com seu pai 

um diálogo acerca da natureza humana e o destino dos fortes, em conduzir e liderar.  
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A estagnação da moralidade dos habitantes de Dogville, nos leva a percorrer o 

caminho da superação (Cf. NIETZSCHE, 2008) objetivando não só a consciência de 

si como também a consciência do outro.  

As metáforas utilizadas em Dogville são crispadas de violência e realidade onde 

a natureza humana é exposta até os ossos em um avançado estado de podridão, o 

que pode ser observado na cena onde Grace tenta fugir da cidade e é estuprada, ou 

no momento em que é humilhada por uma das crianças da cidade e sua mãe. Já em 

Manderlay, a atuação de Grace durante o julgamento e execução de Wilma confronta 

seu ideal de democracia com o risco de uma ética determinada pelo Estado. O outro 

precisa ser tomado como consciência de verdadeiramente outro, o que é impossível 

em uma moral estagnada e inerte, que oculta a ética deliberada pelo indivíduo em 

um discurso vazio, e que observa o outro apenas como mais um. Nas palavras da 

atriz Mona Hammond, que interpreta a velha Wilma em Manderlay, temos o 

contexto dessa natureza corrompida.  

Não, não há nem bom nem ruim, apenas nos mostra a humanidade como ela é. Não 

importa se é branco ou preto. 

Mas no final do dia, tudo que você precisa é ser uma pessoa egoísta para fazer tudo o 

que você gosta. Essa é a vida, essa é a realidade em cada trabalho, tudo, cada cidade, 

cada país ... Todo mundo está um pouco corrompido. (MANDERLAY, 2005, p.51. 

Tradução nossa).82 

 

Manderlay tem seu início durante a viagem de volta de Grace e seu pai quando 

fazem uma parada em uma fazenda no Alabama, e que ainda mantinha escravos 

cativos em sua propriedade. Após acompanhar a agonia da antiga dona da fazenda, 

à revelia dos herdeiros e utilizando a força dos gangsteres de seu pai, Grace se 

                                                           
82 Non, il n’y a ni bons ni mauvais, ça nous montre juste l’humanité telle qu’elle est. Peu importe qu’elle 

soit blanche ou noire.  

Mais au bout du compte, il suffit d’une personne égoïste pour tout fiche em l’air. C’est l avie, C’est ça la 

realité dans chaque traveil, chaque chose, chaque ville, chaque pays... Tout le monde est um peu 

corrompu. (MANDERLAY, Dossier de Presse;  Festival de Cannes, 2005, p.52) 
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compadece dos escravos e lhes impõe a determinação legal da liberdade e da 

vivência democrática.  

Ao dizer à um velho escravo (Wilhelm), após a morte da “senhora”, que ele agora 

é um homem livre e pode fazer o que quiser de sua vida, Grace recebe a inquietante 

pergunta: A que horas jantam os homens livres? A resposta – A hora que tiverem 

vontade, – parece óbvia e suficiente, mas logo percebemos que a liberdade só é um 

valor para os indivíduos que possuem vontade como potência.  

Por evidente que seja a analogia com a máxima sartreana de que o homem está 

condenado a ser livre (1978, p.9), o que surge como problema é a vontade do 

indivíduo que se reconhece como tal, ou seja, não há reconhecimento de si para que 

os escravos libertos assumam o poder. Há uma continuidade do debate apresentado 

em Dogville, indagando na perspectiva do inspectador, quais são os fundamentos 

dessa vontade em uma sociedade moralmente estagnada e que se recusa a ir além 

de si mesma. A capacidade do indivíduo em compreender as dimensões da potência 

e da vontade são colocadas em xeque.   

Para aquele que, durante toda sua vida, teve sua ação determinada pelos limites 

impostos por outros, o anúncio da liberdade – que não está limitada à contingência 

do momento histórico, mas que depende apenas de sua vontade e de suas decisões 

– gera um impasse aterrador. Facilmente esse sujeito se indagaria: Mas qual é a 

minha vontade?, e perceberia em si um homem vazio, desumanizado e impotente. 

Um homem que não reconhece a si mesmo como homem ou, um indivíduo 

“desindividualizado”.  

O que Lars von Trier nos apresenta em Dogville (2003) e Manderlay (2005) é 

uma nova situação limite da existência – nos mesmos moldes que observamos em 

Os idiotas – que invoca a necessidade de refletir sobre o abandono das 

determinações e a aproximação de uma nova identidade libertária, calcada na 

vontade e edificada na consciência, e esse será o tema deste capítulo.  
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5.1 – A estética da planta baixa 

A originalidade conceitual de Trier na trilogia EUA: Terra de oportunidades, 

reside em duas dimensões: uma da ordem da filosofia estética, observada pela 

composição e símbolos presentes nos cenários e outra a partir da filosofia da 

existência, que parte das situações implícitas nos filmes. Por essa segunda vertente, 

partindo de Kierkegaard, a trilogia poderia ter por título Terra de possibilidades, 

pensando que a possibilidade é o fundamento da inquietação do Indivíduo existente. 

Nesse sentido, a limitação geográfica do título de Trier tem o objetivo de determinar 

somente um pano de fundo contextual, uma contingência histórica, pois as situações 

apresentadas se enquadrariam nas mazelas de qualquer país e a possibilidade ou a 

oportunidade da reflexão assume o seu valor provocativo. O que precisamos ter em 

vista, é que a oportunidade é uma possibilidade da qual se extrai oportunamente, 

algo que atende às necessidades do indivíduo naquele momento histórico, mas a 

possibilidade indagada pelo como reflete o instante absoluto.  

A conexão entre essas duas dimensões é indissolúvel, assim como é 

impossível não ter em vista as ligações dessa trilogia com o teatro, com a imagem e 

com a música. O aspecto estético mais provocador, porém, é o uso de uma planta 

baixa como cenário.  

Os filmes foram gravados sobre um palco, tendo por delimitações espaciais 

linhas brancas (Dogville) e negras (Manderlay) traçadas sobre o piso (Figura 14). Os 

poucos adereços cênicos resumem-se a mobílias, alguns indicativos das construções 

e inscrições frente à “edifícios” (Figura 15).  

O diálogo com Brecht é notório nos dois filmes, mas é em Manderlay que a 

aproximação com a Ópera dos três vinténs fica mais evidente, pois a organização 

política (ou pseudo-organização) dos escravos da fazenda se assemelha com o 

sindicato dos mendigos de Brecht. Suas disputas de poder, juízos e regras sociais 

discutem as questões que tanto interessavam ao autor alemão. Por outro lado, o 

aspecto cênico também encontra sua semelhança na composição de Brecht, com os 
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elementos mínimos e o espaço deixado para que o espectador preencha a cena com 

a imaginação (Figura 17). Tanto em um caso quanto em outro notamos que não se 

trata apenas de um exercício imaginário: é necessário que o espectador tenha 

atenção para as cenas que se desenvolvem ao fundo da trama.  

 

 

Figura 14: Vista aérea do cenário de Dogville. (captura de tela) 

 

 

Figura 15: Vista panorâmica de Dogville. À direita, torre da capela. No centro e ao fundo, a Mina. À esquerda e ao 

fundo, a elevação das Montanhas Rochosas, único acidente natural presente no cenário. (Captura de tela) 
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Figura 16: Vista aérea do cenário de Manderlay (Captura de tela) 

 

 

Tanto em Manderlay quanto em Dogville a visão panorâmica não se reporta 

apenas a uma amplitude do fundo de cena. A situação primária apresentada em 

primeiro plano é geralmente complementada pelas situações secundárias, que 

ocorrem em segundo plano. Isso também é um convite ao inspectador para tecer sua 

leitura nas entrelinhas da discussão do filme, que não se limita a uma única 

abordagem das questões filosóficas presentes.  Esses debates são explícitos por uma 

série de símbolos significativos que se correspondem nos dois filmes.  

 

 

Figura 17: Grace e Tom na entrada da velha mina. Dito e Feito. (Captura de tela). 
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Figura 18: o pórtico de Manderlay. Pouco, pouco posso dar. (Captura de tela – Detalhe). 

 

Exemplos disto são as inscrições que se colocam sobre a velha mina em 

Dogville e a casa da velha senhora em Manderlay. Os lugares indicam uma espécie de 

portão que marca o início de todas as reflexões – e há algo de estoico na dramaturgia 

de Lars von Trier – como um oráculo grego. Assim como em Delfos, cuja entrada era 

marcada pela inscrição Conhece-te a ti mesmo, Trier determina motes específicos e 

significativos nos dois filmes da trilogia. Na velha mina de Dogville é possível ver 

uma tabuleta onde se lê Dictum ac Factum (Dito e Feito – Figura 17). Em Manderlay, 

a entrada da fazenda da velha senhora – ornada por colunas, como o Pathernon 

(Figura 18) – recebe a inscrição em inglês Little, little I can give (Pouco, pouco posso 

dar). 

O segundo exemplo está na presença dos animais, suas representações e 

nomes. Em Dogville, temos a presença de Moisés, o cão da cidade (Figura 19), cuja 

presença é determinada por um desenho traçado no chão (da mesma forma que 
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todos os limites da cidade). Em Manderlay, temos um poço, movido por tração 

animal, onde se encontra o jumento Lúcifer (Figura 20).  

 

 

Figura 19: Vista panorâmica de Dogville. Ao centro, Moisés, o cão da cidade. (captura de tela) 

 

 

Figura 20: Vista panorâmica da Fazenda Manderlay. O trabalho da colheita.  

À direita o poço de Lucifer, o jumento da fazenda. (captura de tela) 
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No diálogo estabelecido com composição teatral, a trilogia apresenta 

elementos significativos que criam uma continuidade da estética do filme e sugere, 

ao mesmo tempo, uma ambiguidade significativa para a leitura do inspectador.  A 

idealização da planta baixa não reduz apenas o cenário, ela também planifica em um 

traço raso a percepção do humano. As cenas permitem leituras ambíguas quando o 

inspectador se propõe a analisar a imagem-fílmica de modo crítico, pois com a 

ausência de um cenário objetivo o plano de fundo se mistura ao primeiro plano da 

cena, favorecendo a integração entre a filosofia e a construção imagética do filme. 

Por exemplo, Dogville acontece em um espaço de filmagem reduzido, bem 

delimitado, em um contexto urbano, com moradores de classe média que necessitam 

do esforço de seu trabalho para a sobrevivência. Suas convicções morais e seus 

valores culturais, porém lhes emprestam um ar elitista, conservador e arrogante. Se 

observamos toda a composição (cena, roteiro e argumento), estaremos diante de 

pessoas convictas de suas verdades e conscientes da realidade. Se separamos a 

imagem do contexto, a ambiguidade da imagem nos oferece a leitura de alguma 

situação que pode ser adequada tanto a Os Miseráveis, de Victor Hugo, quanto a uma 

cena do sindicato de mendigos da Ópera dos Três Vinténs, de Brecht (Figura 19).   

Manderlay por sua vez, é filmado em um lugar mais amplo, que permite cenas 

mais abertas e remete a um ambiente rural. Um dos espaços mais importantes da 

fazenda é a plantação de algodão, que sugere o espaço onde os escravos libertos por 

Grace cultivam sua liberdade e esperança. Se realizamos uma leitura significativa da 

imagem isolada, notaremos que a realidade das personagens sobressai ao contexto, 

e o que eles estão cultivando é apenas um deserto (Figura 21).  

Esses elementos cênicos são problematizados nas situações-limite 

apresentadas no filme, e diante de uma realidade indefinida, Trier deixa as lacunas 

da ambiguidade na composição do filme como um espaço por onde o inspectador 

pode se aventurar para interpor as suas reflexões. 
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Figura 21: Vista panorâmica da Fazenda Manderlay. A plantação. (Captura de tela). 

 

Além das relações teatrais, Manderlay acrescenta à estética de Dogville um 

diálogo fotográfico, correlato com a trilogia EUA, Terra de oportunidades, que 

igualmente evoca a realidade como pano de fundo. O Dossier de Presse, produzido 

pela organização do Festival Internacional de Cinema de Cannes para Manderlay, 

aponta a participação de Jacob Holdt, autor da série de estudos fotográficos 

American Pictures, como “inspiração” para a criação fotográfica de Trier (Figura 22).  

 

Figura 22: Fotografias de Jacob Holdt, da série Imagens americanas.  

Disponíveis em www.american-pictures.com  
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Figura 23: Timothy e Grace, em Manderlay e Dogville, respectivamente,  

em planos similares à série fotográfica de Jacob Holdt. 

 

Apesar do termo “inspiração” ser utilizado no Dossier83, nosso entendimento 

é de que Trier abre um diálogo com a fotografia (Figuras 22 e 23). Entre a imagem 

estática e a imagem-movimento existe um ponto de vista para a interpretação do 

leitor (que Barthes [1984] define como punctum) que passa tanto pela intenção do 

autor quanto da própria obra e que pode delimitar ou ampliar as possibilidades da 

compreensão. No caso de Trier e Holdt os horizontes da interpretação são ampliados 

por não serem dirigidos ao olhar comum. A realidade que os autores buscam é a de 

uma imagem-pensamento que traduz, antes de qualquer expressão, inquietações da 

existência como causa. 

Para o inspectador, essas imagens revelam questões da existência; uma 

fotografia de Holdt é um problema ético e polêmico. É como se o fotógrafo colocasse 

a realidade do outro diante do leitor indagando: – Você  é capaz de me reconhecer 

como humano, como seu igual ou seu próximo?  

 A partir dos elementos estéticos dos dois filmes é possível também perceber 

uma relação filosófica que vai da estética para a ética e segue conforme se 

aprofundam as reflexões do inspectador. Os filmes assumem um caráter 

interdisciplinar que se aprofunda na filosofia, (reforçando a tese de que o cinema de 

                                                           
83 MANDERLAY, Dossier de Presse;  Festival de Cannes (2005) 
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Trier é um texto filosófico) presente também na simbologia pouco destacada do 

filme.  

5.2 – Animais e epígrafes: Entre Moisés e Lúcifer 

Alguns símbolos são pouco destacados nos filmes da trilogia EUA: Terra de 

oportunidades, apesar de seu valor significativo ser fundamental para o 

entendimento das inquietações apresentadas por Trier.  Como vimos nos dois 

primeiros capítulos da presente tese, o uso desses elementos faz parte do método 

da comunicação indireta (com o distanciamento entre o autor e o inspectador, e o 

emprego de metáforas e ironia) e, mesmo não estando diretamente vinculados com 

a narrativa do filme, sua representação alegórica proporciona uma possibilidade 

significativa de reflexão crítica a partir do cinema.  

Em ambos os filmes, existem dois animais cuja presença é tratada em caráter 

secundário. Passariam despercebidas se seus nomes não fossem tão curiosos e 

fortes. Em Dogville, um cão chamado Moisés, representado por um desenho plano 

na frente da casa de Chuck e Vera; em Manderlay, um jumento de nome Lúcifer, 

amarrado a uma roda de moinho. As indicações da presença dos animais são os 

nomes gravados no chão, traços e cordas soltas. Seu significado, porém, está 

presente em todo o filme ao qual pertencem, além de emprestar possibilidades de 

interpretação.   

Moisés e Lúcifer são onipresentes nos dois primeiros filmes da trilogia. Trier 

traz para os filmes as estruturas de poder da sociedade judaico-cristã e discute os 

paradigmas culturais da existência frente ao Estado e à Lei.  Em uma leitura bíblica, 

Moisés é o libertador dos escravos no Egito84 e o responsável por apresentar ao povo 

a Lei de Deus (o decálogo mosaico), fundando o Estado hebreu a partir do 

                                                           
84 BÍBLIA DE JERUSALÉM, Êxodo.  
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patriarcado de Abraão. A mesma função alegórica de Moisés foi exercida por Grace 

em Manderlay. 

Por outro lado, Lúcifer é o anjo rebelde que teve a pretensão de se igualar a 

Deus. O termo significa o portador da Luz, e além dos livros proféticos (como o 

Isaías) aparece no livro do Apocalipse, ou o Livro das Revelações. Como imagem 

significativa, Lúcifer é quem revela, por meio da contradição, a natureza dos 

homens. Grace se revela a partir percepção das máscaras da população de Dogville; 

conforme o acolhimento do povo se transforma em violência e traição, Grace decide 

assumir o seu real lugar de poder. Se Moisés estabelece a lei, Lúcifer enfrenta a lei; 

e essa representação é constante nos dois filmes. 

Outro conjunto simbólico secundário apresentado nos filmes diz respeito às 

epígrafes postas à entrada da velha mina, em Dogville (2003), e no pórtico da 

fazenda Manderlay. A velha mina de Dogville é o lugar onde Grace aparece no filme. 

Na primeira viga, a inscrição Dictum ac Factum (Dito e Feito – Figura 17) sugere uma 

relação entre a palavra e a ação. A resignação de Grace, no início do drama de Trier, 

carece da ação efetiva do poder, suas palavras estão apenas no discurso sem 

nenhuma realidade fática. Apenas no final do filme, enquanto arruma a cama de 

Martha e já prestes a ser trocada pela “recompensa” oferecida pelos gangsters, Grace 

se dá conta da necessidade de corresponder de facto, à sua natureza. Nesse momento 

ela profere sua sentença definitiva: - Ninguém vai dormir aqui hoje.  

Por outro lado, em Manderlay (2005), a dimensão estoica é nítida. Os diálogos 

entre Grace e os ex-escravos e ex-senhores ocorrem frequentemente sob o pórtico 

da entrada da casa da velha Senhora (da mesma maneira que os filósofos estóicos se 

reuniam sob os portais das cidades), de estrutura arquitetônica greco-romana (de 

estilo toscano), traz a inscrição em inglês Little, little I can Give (Pouco, pouco posso 

dar – Figura 18).  
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A inscrição pode ser interpretada como um prenúncio da escravidão 

presente e real, o que remete a um debate sobre a liberdade e o poder da existência 

na perspectiva da lei. Não há liberdade concedida, o que contraria a intenção de 

Grace ao libertar os escravos e, ao mesmo tempo, “obriga-los” a aprender a viver em 

uma democracia, tomando as decisões políticas por seu próprio entendimento.  

Novamente é necessário observar a inversão simbólica que estabelece uma 

relação de continuidade reflexiva nos dois filmes: A epígrafe de Dogville também se 

aplica à discussão de Manderlay onde o discurso efetivamente se concretiza em 

ação; e a inscrição de Manderlay se aplica à Dogville no sentido de que a promessa 

de acolhimento e proteção que a cidade oferece a Grace é frustrada, e muito pouco 

lhe pode ser dado.  

Os dois filmes permanecem imbricados pelos elementos simbólicos 

secundários, já que esses elementos não recebem, em nenhum momento, 

tratamento primário, mas são significantes quando o inspectador toma para si as 

situações fílmicas de maneira a buscar na interioridade situações-limites que 

edificam a existência. É na profundidade da interioridade que se dá a apropriação 

do inspectador e, desse modo, tudo começa na entrada da mina abandonada. 

 

5.2.1 – Dogville: o cão e o outro 

 

O contexto em que Dogville (2003) se desenvolve, é de uma sociedade 

patriarcal demarcada por relações de poder. As pessoas se investem de uma 

autoridade moral ilegítima para validar a verdade de seu discurso sem 

profundidade. É uma cidade superficial, representada por uma planta baixa, em que 

o sentido do dever está perdido. Além do dever, a existência sucumbe, pois, seus 

habitantes são igualmente superficiais; a mina está abandonada e mais ninguém 

explora ou escava a interioridade da terra e o sentido da existência. 
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Dogville é a metáfora de uma cidade dissimulada, mascarada, que se 

apresenta como cumpridora de seus deveres na estrutura patriarcal de poder. Em 

um trocadilho, podemos interpretar a cidade entre o que ela é e o que deseja ser, 

invertendo o sentido e a palavra: Dogville (cidade do cão) quer ser como Godville 

(cidade de Deus). O anseio pelo poder em Dogville está presente em todas as 

personagens, das crianças a Tom, de Vera aos gangsters.  

Em publicação nossa de 201085, dizíamos que: 

Dogville é a cidade do cão. O cão que não se reconhece como tal, que representa, 

mascara seus instintos e sua passionalidade e não busca na subjetividade a verdade. 

Todos os habitantes se ocultam sob a máscara da igualdade, como cidadãos pacatos 

recolhidos de sua natureza. O sujeito de Dogville é domesticado. Paradoxalmente, a 

única personalidade autêntica em Dogville é Moisés, o cão por natureza que, na 

construção imagética cinematográfica é apenas uma representação. (LIMA: 2010, p. 

79) 

Naquele momento, nossa reflexão era sobre a subjetividade do humano, e 

agora ampliamos o debate para as relações existenciais a partir do poder que 

surgem em EUA: Terra de oportunidades. O sentido de poder é entendido de duas 

maneiras: a) O poder efetivo enquanto domínio de um indivíduo sobre o outro, 

conjurado por força ou autoridade e, b) o poder como possibilidade da ação do eu 

diante das situações-limites da existência, frente a situações-limite e que implicam 

em decisões éticas.  

Em sua composição da realidade de Dogville, Trier traça uma analogia aos 

costumes de nossa sociedade: as pessoas que vivem em Dogville tem um profundo 

estranhamento diante do outro. A superficialidade que o cineasta insere na cidade 

não está apenas na planta baixa, pois em Dogville não existem instituições que 

garantam qualquer ordenamento do Estado. Todas as decisões são tomadas a partir 

de uma liderança mediadora – exercida por Tom de forma indireta – em reuniões 

                                                           
85 Em 2010 elaboramos um pequeno ensaio intitulado Kierkegaard e Dogville: A des-humanização do 

humano, publicado no livro Kierkegaard em nosso  tempo, organizado por Alvaro Valls.  
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comunitárias, em que prevalece o espetáculo (no sentido debordiano) do 

protagonismo exercido pelo senso comum. É um estado superficial. 

Na comunidade de Dogville, toda centelha de autonomia é tomada como algo 

estranho, todo estrangeiro (em analogia ao personagem Mersault, de Camus) gera 

um espírito de desconfiança, uma rejeição imediata, disfarçada em aceitação que 

leva à submissão da vontade do outro. Essa figura do estrangeiro é representada por 

Grace, a protagonista que, em sua fuga de um grupo de gangsters) – liderados por 

seu pai –  e com uma recompensa oferecida por seu paradeiro (Figura 24), se mostra 

preocupada em pensar a figura do outro sem partir de si mesma.  

 

 

Figura 24: Cartaz que oferece gratificação por informações do paradeiro de Grace. O sentido ambíguo do cartas faz 

com que os habitantes de Dogville acreditem que ela é uma “criminosa fugitiva”.  

 

A figura do outro remete à ética, uma ética do reconhecimento, da alteridade, 

aberta ao princípio de que o outro deve ser reconhecido como verdadeiramente 

outro. Como nos lembra Alvaro Valls, em suas explanações acerca das Obras do Amor 

(2010) o outro não deve ser visto como um segundo Eu, mas como um Primeiro Tu. 

No cotidiano de Dogville não se contempla essa dimensão ética da existência, pois é 

uma cidade pautada em valores sistemáticos e imediatistas, que reconhece o outro 
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como uma extensão do eu, revestido de uma autoridade descabida, pois ali impera a 

máxima de que tudo que é dito, é feito (como consta da inscrição na entrada da velha 

mina – Dictum ac Factum) sem que, no entanto, a ação se torne efetiva. 

Apesar de Dogville ter uma estrutura patriarcal, não é propriamente o 

patriarcado que está em questão: basta lembrar que o cão é Moisés, o libertador, e 

não Abraão. Grace enfrenta a imposição do poder paterno e se questiona pela 

autonomia da existência; o problema consiste em mesurar a possibilidade de uma 

existência autêntica com a submissão à autoridade, além de sua humanidade nas 

relações diante do outro e de si-mesma.  Em suas inquietações, compreende que 

precisa passar pela experiência de reconhecer no outro algo além de si mesmo. É 

nesse sentido que a personagem afirma em diálogo com Tom (um dos líderes da 

cidade) diante da velha mina:  

– Fui educada para ser arrogante. Preciso aprender a ser humilde. (DOGVILLE, 

2003) 

 Ser humilde não significa ser subserviente ou se rebaixar a uma posição 

inferior diante de ninguém, mas significa resgatar o humano a partir da 

subjetividade, da interioridade, independente das categorias que o envolvem 

objetivamente. Ser humilde é ser humano. 

Em oposição à resolução de Grace em resgatar sua humanidade, a 

superficialidade dos habitantes de Dogville, nos leva a questionar as ações 

dissimuladas que se escondem por trás do acolhimento oferecido pela cidade,  

diante da traição decidida pela população quando chegam à conclusão de que ela 

não tem mais nenhuma serventia, e nada mais pode oferecer.  

A busca de Grace pelo resgate da humanidade é, na realidade, uma fuga do 

estereótipo que converte o humano em objeto ou, melhor dizendo, da objetificação 

imbricada ao gênero humano. Podemos então problematizar: como escapar da 

objetificação se a moralidade civilizatória objetifica o humano? Como resgatar a 
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humanidade do Indivíduo? Trataremos essas questões adiante, junto com a 

fundamentação filosófica que perpassa os dois filmes da trilogia.  

É necessário destacar alguns pressupostos das possibilidades que Lars von 

Trier nos dá a percorrer. A tentativa de Grace em se livrar dos estereótipos sociais é 

representada pela fuga de seu pai. Entre a consciência de si pelo outro e a recusa em 

tomar seu lugar de poder, a personagem submete sua vontade para escapar dos 

limites impostos por uma sociedade que classifica categoricamente os indivíduos. 

No decorrer da trama, percebe que não é determinação em si que estabelece as 

barreiras a serem transpostas, mas é o poder que emana das estruturas sociais que 

prefigura, como pano de fundo, a objetificação.  

O equívoco de Grace consiste em acreditar que o humano está alheio à 

objetificação. A sociedade de Dogville se objetifica enquanto exerce o poder sobre 

Grace, que se submete ao poder na tentativa de recuperar sua humanidade. Homens, 

mulheres e crianças moldam suas ações conforme são inebriados pelo poder, ao 

mesmo tempo em que desconhecem a verdadeira origem do poder.  

O indivíduo desumanizado abandona sua potência criativa para repetir um 

discurso que disfarça a realidade. Após ser acorrentada e escravizada, Grace 

transfere sua relação com a humanidade das pessoas para uma pequena coleção de 

bonecas de cerâmica. Em mais uma inversão simbólica, Trier representa em objetos 

inertes a afetividade, o amor e a subjetividade de Grace em suas relações éticas. 

Nessa simbologia, a humanidade se desconstrói quando, ao repreender uma das 

crianças, Grace recebe como punição a destruição de suas bonecas. A crueldade de 

Vera, a mãe das crianças, representa a realidade objetificada do poder dos 

habitantes de Dogville, disfarçada em piedade, quando diz à Grace:  - Se você for 

capaz de conter suas lágrimas, não quebrarei a próxima (DOGVILLE, 2003, cap.7). 

No Post-Scriptum conclusivo não científico às Migalhas Filosóficas (2016), 

Kierkegaard afirma que a subjetividade é a verdade. Essa subjetividade está 
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comprometida com a consciência do indivíduo e sua disposição de potência para 

tornar-se Indivíduo Singular.  Esse é o ponto fundamental da história de Grace, a 

mulher que se vê diante de uma ocasião onde deve tomar uma decisão fundamental 

que lhe garanta o compromisso com a existência, e percebe que frente à sua natureza 

desumanizada, qualquer outra estrutura social implicaria no mesmo problema.  

Deste modo Grace percebe que é necessário sepultar a humanidade 

categorizada para lançar o olhar para além de si mesma, imperando a arrogância. 

Essa percepção simbólica ocorre quando se convence, após ser uma das correntes 

que lhe foram impostas pelos habitantes de Dogville e uma conversa reservada com 

seu pai, em que é instada a tomar seu real lugar de poder, até então desconhecido 

para os habitantes da cidade. Com essas palavras, o líder dos gangsters se dirige à 

filha:  

Eu pensei que teria uma chance de te forçar a voltar, mas é claro que isso nunca 

aconteceria. Você é benvinda para voltar para casa e se tornar minha filha de novo a 

qualquer hora. Eu até começaria a partilhar o meu poder e a minha responsabilidade 

com você. [...] Você me chamou de arrogante, mas você é a arrogante. Você não julga 

porque se solidariza com eles, justifica as ações deles pelas circunstâncias. [...] Você 

tem a noção pré-concebida de que ninguém ouve, ninguém pode atingir os mesmos 

elevados padrões éticos que você, então os exonera. Eu não posso pensar em nada mais 

arrogante do que isso. Você perdoa as pessoas por ações que nunca perdoaria em você 

mesma. [...] A punição que eles merecem por suas ações é a mesma punição que você 

merece pelas suas. Todos os seres humanos devem ser responsáveis pelas suas ações? 

É claro que sim, mas você não lhes dá essa chance. E isso é extremamente arrogante. 

Eu te amo até a morte, mas você é a pessoa mais arrogante que já conheci.  

A decisão é sua. Percebi que você estava tendo problemas aqui. Vou lhe dar um tempo 

para pensar. O poder não é tão ruim, estou certo de que pode achar um jeito de 

melhorar isso ao seu modo. As pessoas que moram aqui fazem o melhor? São bons o 

bastante? (DOGVILLE, 2003, cap.9) 

Grace responde: 

- Eu quero o meu lugar de poder, e assumo a responsabilidade imediata agora. Farei 

parte da solução dos problemas, começando por Dogville. (Idem) 

Seu pai sugere: 
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- Eu começaria atirando no cachorro, pregando ele na parede, embaixo daquela 

lâmpada. (DOGVILLE, 2003, cap.9) 

Ao que Grace retruca: 

- Isso deixaria a cidade assustada, mas não resolveria o problema. Não tornaria a 

cidade um lugar melhor. Tudo pode acontecer de novo, com alguém que passe por aí 

revelando sua fragilidade. Para isso quero usar o poder, para fazer esse mundo um 

lugar melhor. Se existe uma cidade em que o mundo seria melhor sem ela, essa é uma. 

[...] 

Existe uma casa com crianças. Mate as crianças primeiro, e diga à mãe que não matará 

o próximo se ela for capaz de segurar as lágrimas. Devo isso a ela. (Idem) 

O único sobrevivente, é Moisés, o cão.  A sua sobrevivência não representa a 

esperança da continuidade de Dogville, ao contrário, é a abertura significativa para 

uma nova provocação. O significado do cão Moisés se une à personagem bíblica. O 

Moisés bíblico é aquele que apresenta ao povo a Lei, e também é o libertador dos 

hebreus da escravidão no Egito (Cf. EXODO). A última cena do filme, onde o desenho 

de Moisés traçado no chão se torna um cão labrador real, indica que as inquietações 

de Grace prosseguem a partir da questão da liberdade e da obediência a Lei, que é o 

mote da continuidade da trilogia em Manderlay (2005).  

 

5.2.2 – Manderlay: a que horas jantam os homens livres? 

 

Se o ordenamento patriarcal do poder fazia com que Grace se sentisse 

impotente e passiva frente à violência mascarada de Dogville, em Manderlay a 

protagonista tem, diante de si, a possibilidade para agir de fato (e não pelo discurso) 

quando encontra uma fazenda que ainda mantém escravos negros sob o domínio de 

uma família branca – que seguem rigorosamente o Livro da Lei, encontrado embaixo 

do colchão após a morte da velha senhora.  
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Feita escrava em Dogville, Grace agora surge como a “libertadora”, que por 

meio da força impõe a liberdade aos escravos e obriga a submissão dos senhores86, 

tendo diante de si a ocasião para iniciar uma nova sociedade democrática que 

recebeu a liberdade como um presente. A problemática de Manderlay começa a se 

desenvolver quando o velho escravo Wilhelm diz à Grace:  - Em Manderlay, os 

escravos jantam às 7 horas. A que horas jantam os homens livres? E recebe a simplória 

resposta: Quando sentem fome (MANDERLAY, 2005, cap.1).  

Senhora do poder e das armas, Grace não percebe a profundidade dessa 

questão. Para ela, a liberdade se apresenta apenas como uma dimensão de realidade 

do exercício da vontade. Na pergunta de Wilhelm existem questões existenciais mais 

profundas, como: Estamos prontos para viver em liberdade? As pessoas que 

exerciam o poder até aqui estão prontas para conviver com a nossa liberdade? 

Saberemos tomar as decisões necessárias para que o novo Estado possa existir com 

todos os homens livres? Qual o valor de uma liberdade concedida? 

Essas questões já deviam ser objeto de reflexão de Grace, pois ela vivenciou 

situação semelhante. Em Dogville, a protagonista foge do poder concedido por seu 

pai para assumi-lo apenas depois de sua experiência com a violência, exploração e 

escravidão imposta pelos “cidadãos de bem” da cidade. Ela toma a liberdade para si 

quando aceita seu lugar de poder. Em Manderlay, ela concede a liberdade - 

praticamente a impõe - sem que os escravos tenham necessidade de conquista-la. 

Tudo é concedido aos escravos, desde a autonomia da vontade à posse da terra, onde 

se tornam acionistas da fazenda e senhores das decisões quanto aos investimentos 

dos lucros da plantação de algodão. Porém, sem nenhum ordenamento social, 

seguem a máxima de que os homens livres fazem as coisas quando têm vontade.  

                                                           
86 Pode-se considerar que o processo de formação que aqui ocorre é o inverso do hobbesiano, pois se inicia 

com a supressão de um contrato social para que se estabeleça o Estado de natureza (HOBBES, 2002). Não 

trataremos a questão a partir da filosofia política, pois nosso debate se faz com a filosofia da existência; 

porém, as relações são possíveis também com outros pensadores, como Hobbes, Rousseau, Locke ou La 

Boétie.  
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Para não ter que recorrer ao Livro da Lei da Senhora87, Grace observa a 

necessidade de instruir e os ex-escravos no exercício da democracia, conforme os 

ideais de liberdade americana, para que tudo seja decidido conforme a vontade da 

maioria. As discussões não contemplam a comunidade, mas sim questões relativas 

à satisfação pessoal: como por exemplo a votação sobre a risada alta de Sammy. 

Pouco se debate sobre o bem comum, como quem deveria dar corda no relógio? (e 

essa é a justificativa para que ninguém siga para o trabalho; não existem mais as 

badaladas do relógio para que os libertos saibam as horas).  

Questões que comprometem a sobrevivência da fazenda estão se 

desenvolvendo na ordem política, como a ausência de iniciativas, o não 

envolvimento das pessoas no trabalho por falta de liderança. A época de semeadura 

do algodão está atrasada em mais de 1 mês e os barraventos da plantação foram 

arrancados para aproveitar a madeira em reparos das cabanas. Toda ação realizada 

tem em vista as necessidades individuais e poucas são feitas pela manutenção 

coletiva. Na época da fome – após uma tempestade de areia que devastou as 

plantações - a “comunidade” de Manderlay decide por usar as batatas da ração de 

Wilma para um novo plantio, justificando que ela é velha e não precisa de tanta 

comida.  

Esse último fato dá início à primeira necessidade de exercício da justiça 

punitiva – iniciando um processo de direito penal, porém sem necessidade de provas 

ou direito de defesa, sem nenhuma constituição técnica do exercício do direito – em 

que as decisões partem da votação e decisão da maioria. Acometida pela fome, 

Wilma rouba a comida destinada a Claire, a filha de Jack acometida por pneumonia. 

A comunidade decide pela culpa de Wilma e a responsabiliza pela morte da menina, 

sendo condenada à execução. Grace é a única que se opõe à pena imposta, mas é 

confrontada por Jack que lhe questiona:  - Eu quero justiça! Foi você quem nos ensinou 

                                                           
87 Que como vimos, é um livro de anotações encontrado embaixo do colchão da proprietária da fazenda, 

após sua morte, e constitui uma espécie de código de conduta ao qual os escravos eram submetidos.  
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que as decisões devem ser nossas. Eram só palavras? Isso deve acontecer sempre ou 

apenas as vezes?  (MANDERLAY, 2005, cap.6) 

 

 

Figura 25: A execução de Wilma. Captura de tela. 

 

 

As questões de Jack colocam Grace diante de uma nova situação-limite de 

ordem ética, onde ela decide assumir a responsabilidade em cumprir as 

determinações da vontade da maioria, executando Wilma com um tiro após mentir 

para ela (dizendo que a comunidade havia decidido por sua inocência) e 

carinhosamente esperar que ela adormecesse (Figura 25). Dessa forma Grace 

assume, na sua interioridade, a culpa de Wilma – que morre acreditando em sua 

absolvição – e a culpa das circunstâncias que levaram à execução da velha escrava.  

 Manderlay está ainda mais sujeita às determinações categorizantes que se 

aplicam ao indivíduo do que Dogville. O Livro da Lei da Senhora não é apenas uma 

compilação de regras a serem seguidas. Trata-se de uma estrutura determinante que 

classifica os escravos conforme suas personalidades e os objetifica em 7 categorias 

distintas. Todos os dias, ao meio dia, os escravos deveriam se apresentar diante da 

casa da senhora, em frente ao pórtico, ocupando posições determinadas pelas 

“classes” as quais pertenciam (Figura 26).  
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Figura 26: As classificações dos negros diante da casa da Velha Senhora (captura de tela) 

 

 

Os lugares de cada classe estavam demarcados no chão, classificados em 

números romanos, na seguinte ordem: I) Negros orgulhosos, II) Negros falantes, III) 

Negros perdedores, IV) Negros agressivos, V) Negros palhaços, VI) Negros chorões 

e VII) Negros amáveis. Tal disposição reforça o modo de submissão dos escravos 

que, mesmo após libertos, ainda se apresentavam em suas posições indicando que 

aceitavam a determinação imposta por seus “senhores”. Assim, as categorias 

exercem a função de desconstruir a humanidade presente na vontade do indivíduo, 

e assim, inseri-lo na condição de multidão.  

Na primeira categoria, Grace acreditava que o único negro existente era 

Timothy, que se dizia um munsi, membro da realeza africana de hábitos austeros e 

contidos, autoritário e reservado. ao final, Grace percebe que a tinta fraca na 

inscrição acrescentava dois caracteres ao número I, e Timothy pertencia, na 

realidade, à categoria VII. Essa categoria tinha uma anotação especial, que “Muito 

cuidado”, pois também eram chamados de “negro camaleão”, ou seja, moldavam sua 

personalidade para parecer agradáveis conforme a situação em que estavam, eram 

manipuladores, mentirosos e inteligentes. O juízo de Grace sobre Timothy atribuía 

a ele um exercício de potência próprio dos espíritos inquietos, porém, a “liderança” 
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do munsi não era capaz de superar sua condição objetificada de membro do rebanho.  

A narrativa a seguir demonstra a situação-limite com a qual Grace se defronta. 

Após uma colheita de algodão satisfatória, a renda da venda do algodão é 

confiada a Timothy e Grace os gangsters decidem que não são mais necessários à 

comunidade. Os gangsters partem antes, e Grace permanece em Manderlay 

enquanto aguarda seu pai. Nesse meio tempo, a comunidade descobre que o 

dinheiro foi roubado e todos se acusam mutuamente, dentro do livre espírito 

democrático que desenvolveram, e exigem justiça e punição da mesma forma que 

aconteceu com Wilma.  

Enquanto a assembleia decide os próximos passos, Grace (que, nesse 

momento, não é mais a detentora do poder) recebe a visita do Dr. Hector, um jogador 

e trapaceiro ambulante, que visita as fazendas promovendo jogos de azar e lhe 

oferece 80% do dinheiro ganho na noite anterior, perdido por um dos “ex-escravos” 

de Manderlay. A oferta era praxe de um acordo entre fazendeiros e o trapaceiro, para 

que os negros libertos permaneçam sempre em dívida com seus antigos senhores e 

uma parte dos valores pagos aos “trabalhadores livres” voltava para a mão de seus 

donos originais, ou seja, a liberdade concedida aos escravos, sem valor ou sentido 

significativo para a existência, se configurava como uma ilusão. Timothy é o escravo 

que roubou o dinheiro da colheita e o perdeu no jogo, e a assembleia decide que 

Grace deve ser a Nova Senhora, onde todos retornariam ao estado de escravidão.  

A indignação de Grace sobre a violência e as categorias determinantes da 

posição de cada escravo, o velho Wilhelm revela que ele é o autor do Livro da Lei da 

Senhora. As regras contidas ali foram escritas por um escravo para escravos, diante 

de um pacto realizado na ocasião da libertação, quando consideraram que os negros 

não tinham disciplina ou iniciativa para uma vida nova e liberta, não estariam 

prontos para seguir sua própria vontade e exercer a liberdade em um mundo que 

também não estava pronto para a liberdade. Dessa forma, contrataram em 

retroceder ao invés de avançar, para que, com a vontade de cada indivíduo 
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determinada e posta sob o jugo do dominador. Wilhelm indaga à Grace: Com seus 

ideais americanos de liberdade, você nos julga tão inocentes a ponto de construir 

estradas se tivéssemos a intenção de fugir? (MANDERLAY, 2005) 

Paradoxalmente escrava-de-poder, Grace não consegue fugir de Manderlay. 

Seu pai, orgulhoso ao vê-la açoitar Timothy, a deixa para trás curioso para saber 

quais são os novos tempos que chegaram para Manderlay. E assim, o filme termina 

da mesma forma que começa, com Timothy amarrado à grade do portão e, dessa vez, 

Grace empunhando o chicote para se estabelecer em seu lugar de poder.  

5.3 – Liberdade e poder na existência 

Ao final de Manderlay, observamos Grace como uma escrava-de-poder 

(diferente de escrava do poder), que é a condição de quem assume a 

responsabilidade de suas decisões sociais. É importante ressaltar que o poder aqui 

não é entendido como uma relação política que se aplica apenas ao domínio de um 

indivíduo sobre o outro; é o exercício da potência do Indivíduo Singular – alheio ao 

rebanho e a multidão – que mantém seu compromisso consigo.  

Grace busca alinhar sua existência ao argumento kierkegaardiano da ética do 

amor (KIERKEGAARD, 2005). Comparada a ética-formal dos imperativos do dever, 

o compromisso ético da existência na subjetividade implica em assumir, junto com 

a ação, o paradoxo da existência. É inconclusiva, na trilogia de Lars von Trier, se sua 

protagonista é capaz de suportar a dor e a angústia que provém como consequências 

de suas decisões e, se a existência de Grace realmente se desenvolve a partir da 

subjetividade. 

Grace é livre e sua liberdade encarna o compromisso ético do dever, porém, 

da decisão de não pertencer à multidão e tornar-se Indivíduo Singular não há 

retorno. Não existem meios de retornar à multidão, pois mesmo que Grace se 
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comporte com um indivíduo comum, ainda terá a consciência de que suas ações são 

um simulacro da realidade e sua existência inautêntica, imbricada à sua dor.   

A existência ética é assumida por Grace com as mesmas dimensões do herói 

trágico moderno que conservasse os elementos fundamentais do trágico grego, mas 

que teria de vive-las no teatro num contexto moderno (POLITIS, 2018, s.p). As 

palavras de Kierkegaard sobre a Antígona, de Sófocles, em A Alternativa (1993) 

traduzem o paradoxo de Grace:  

Como mulher, ela terá suficiente substancialidade [Substantialitet] para que a tristeza 

[Sorg] possa mostrar-se, mas, como pertencente a um mundo reflexionante [en 

reflekterende Verden], ela terá suficiente reflexão [Reflexion] para obter a dor 

[Smerte].”(KIERKEGAARD, apud POLITIS, 2018, s.p.)88 

 

Não pretendemos, aqui, traçar uma equiparação entre Grace e Antígona, mas 

é necessário reconhecer o compromisso da reflexão como uma dimensão trágica de 

poder, em que a dor e o sofrimento se encarnam na existência como consequência 

do compromisso assumido diante de si e do outro.  

O compromisso de Grace está tragicamente vinculado à lei; e se não a Lei da 

Velha Senhora ou às determinações patriarcais de Dogville, à lei como potência e 

dever na subjetividade. Nas Obras do Amor, Kierkegaard diz que [...] o dever é a única 

coisa que liberta [...] Só a lei pode dar liberdade. Aí tão frequentemente se acha que há 

liberdade e que a lei seja aquilo que amarra a liberdade. Contudo, é justamente o 

contrário; sem a lei a liberdade pura e simplesmente não existe, e é a lei que dá a 

liberdade (KIERKEGAARD, 2005, p.56) 

Em seu artigo Ley y libertad en el último paso de Kierkegaard, Daniel 

Nascimento analisa a questão aos olhos de Kierkegaard e considera que 

                                                           
88 Tradução do dinamarquês para o francês de Hélène Politis. Tradução para a língua portuguesa de 

Alvaro L.M. Valls por ocasião do II Encontro Internacional de Kierkegaard a partir do Nordeste (2016). 
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Dois argumentos fortes podem ser arrolados para tornar inteligível a hipótese de 

Kierkegaard. O primeiro deles, de expressão trivial, mostra que a lei cria as condições 

de liberdade na medida em que dá o conhecimento do campo da ação acessível, 

delimita a extensão do agir e torna possível a ação. Não há como ser livre no caos. Um 

mínimo de estabilidade é preciso para que a liberdade se ponha em movimento. [...] O 

segundo argumento, [...] se refere à questão da legitimidade do poder que institui a lei. 

O fato da existência da liberdade sob o patrocínio da norma é garantido pela relação 

direta com a legitimidade da norma. Há uma relação de correspondência entre origem 

da lei e liberdade: se há legitimidade de instituição, há liberdade (NASCIMENTO, 2011 

s.p) 

 

A análise de Nascimento (2011) tem vista para a abrangência da lei no âmbito 

do direito e das instituições, mas também se aplica ao Indivíduo Singular que está 

diretamente ligado ao tecido político. Por isso a legitimidade do que se aplica às 

instituições, também cabe à existência e assim poderíamos ler: se há legitimidade da 

existência, há liberdade. Esse argumento reforça a responsabilidade de Grace em sua 

liberdade, pois ao assumir o poder e exerce-lo é a sua decisão diante das situações-

limites que o legitima.  

A partir das situações-limite – que também constituem uma expressão do 

trágico – retomamos as questões que permaneceram suspensas nos tópicos 

anteriores desse capítulo, a saber: a) como escapar da objetificação se a moralidade 

civilizatória determina o humano? b) como recuperar o fundamento essencial do 

humano? e, c) qual o valor de uma liberdade concedida? 

Tanto em Dogville (2003) como em Manderlay (2005) é possível observar 

que existe uma comodidade que objetifica os indivíduos, e essa questão é uma 

preocupação constante da filosofia da existência. Antes de Adorno (1985) tratar 

suas considerações sobre a indústria cultural, Kierkegaard e Nietzsche já refletiam 

sobre a multidão e o rebanho assim como sua contrariedade à existência autêntica. 

O termo rebanho é utilizado em Manderlay por diversas vezes, quando o narrador 

indica os movimentos dos escravos libertos. Em Dogville, a multidão age sempre em 

conjunto – e protegida pela moralidade – sem que nenhum indivíduo assuma a 

responsabilidade pela ação. Em Nietzsche observamos:  
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Observe-se o rebanho que pasta; ignora o que foi ontem e o que é hoje. Volteia, 

retouça, repousa, rumina, agita-se de manhã à noite, dia após dia, ligado ao seu prazer 

e à sua dor, ao impulso do instante, sem melancolia nem saciedade. [...] Por mais longe 

que vá, por mais depressa que corra, suas algemas seguem-no. (NIETZSCHE, 1976, 

p. 105) 

 

A metáfora de Nietzsche se aplica aos escravos de Manderlay. Eles buscam no 

esquecimento a continuidade da vida, sem esperanças, estão resolutos em sua 

subserviência e na condição auto infringida de propriedade.  A submissão de sua 

vontade aos seus senhores lhes garante a subsistência que é suficiente para o 

indivíduo objetificado.  

Dogville também está ligada ao comportamento de rebanho, com o agravante 

de que a população da cidade não possui, sequer, a consciência de suas algemas. A 

ilusão de homens livres que toma a multidão de Dogville se insere no contexto do 

qual Kierkegaard nos fala no Ponto de Vista Explicativo (2002):  

A multidão é a mentira. E ponho-me a chorar, em todo o caso a suspirar pela 

eternidade, pensando na miséria de nosso tempo, mesmo se se comparar 

simplesmente com o infortúnio da antiguidade, quando vejo a imprensa diária e 

anônima aumentar essa demência graças ao “público”, a abstração propriamente dita, 

que se pretende tribunal da verdade; porque as assembleias que formulam esta 

pretensão certamente não se encontram; quando vejo que um anônimo pode fazer com 

que se diga, através da imprensa, dia após dia (e até em matéria intelectual, ética e 

religiosa) tudo o que ele quer sobre coisas que, de outra maneira, não teria coragem 

de, em pessoa, minimamente mencionar enquanto Indivíduo; quando vejo que, sempre 

que abre – não deveria dizer a boca, mas a goela, dirigindo-se, numa única vez, a mil 

vezes mil pessoas, pode ter dez mil vezes dez mil pessoas para repetir o que disse – 

sem que nenhuma tenha a responsabilidade [...] (KIERKEGAARD, 2002, p. 115) 

A imprensa de que Kierkegaard trata aqui, pode ser associada aos fatos 

espalhados de maneira irresponsável pela multidão, a maledicência e a fofoca 

popular. Em Dogville esse comportamento é formador de opinião (doxa), porém, na 

medida em que não há nenhuma responsabilidade nas ações da multidão se 

estabelece uma comodidade que desconstrói a humanidade do Indivíduo Singular. 

A multidão se atribui o poder de julgar e agir a partir de uma decisão coletiva que 

não passa pela legitimidade de poder (potência) conferida pela liberdade.  
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O enfrentamento das responsabilidades da ação coloca o Indivíduo Singular 

diante da dor que acomete os que valorizam a liberdade. Por outro lado, uma 

moralidade determinante objetifica o indivíduo e oferece uma falsa sensação de 

acolhimento sem, no entanto, livrá-lo das cadeias.  

Grace experimentou essa sensação de acolhimento ao chegar em Dogville e 

da mesma forma complacente ofereceu acolhimento ao “libertar” os escravos de 

Manderlay. A diferença entre uma situação abrange as seguintes possibilidades: no 

primeiro caso ela passa todo o filme com angústia de tomar uma decisão que diz 

respeito a si mesma; e ao fim, diz respeito ao outro. No segundo caso, as relações se 

invertem e a protagonista percorre o filme tomando decisões por outros, e ao fim, é 

incapaz de tomar por si mesma.  

A potência da liberdade do Indivíduo Singular que legitima a ação sem 

objetificar o outro ou a si mesmo é a dimensão ética da qual Grace não consegue sair.  

Nas Obras do Amor, essa relação (entre o eu e outro) é uma relação do dever ético, 

refletido no conceito cristão de “próximo”. Diz Kierkegaard: 

... conserva em teu amor a ti mesmo o amor ao próximo, conserva no amor apaixonado 

e na amizade o amor ao próximo. [...] bem sabes que o essencialmente cristão vem 

sempre acompanhado da marca do escândalo. [...] Não te entregues à ilusão de que 

poderias negociar, que amando algumas pessoas, parentes e amigos, amarias o 

próximo. (KIERKEGAARD, 2005, p. 83)      

 

Essa é a marca da subjetividade que oferece possibilidade para Grace 

resgatar sua humanidade e a impediria de se objetificar na mentira da multidão. A 

personagem de Trier abandona o comodismo de uma existência confortável para 

enfrentar as situações-limites e assumir – junto com a dor e o sofrimento da 

responsabilidade do poder – uma existência singular. O resgate da humanidade deve 

ser decisivo, sem que Grace tenha direito a uma opinião (doxa), que pertence ao 

universo da multidão –, pois  
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Ter uma opinião pressupõe uma existência segura e confortável, tal como ter neste 

mundo mulher e filhos; um privilégio que não é outorgado àquele que tem de estar 

noite e dia a caminho, mas sem ter assegurado seu sustento. No mundo do espírito, 

esta é a minha situação; pois para isto me formei e me formo ainda, para a todo o tempo 

poder dançar com leveza a serviço da idéia, tanto quanto possível para a honra da 

divindade e para meu próprio prazer, renunciando à felicidade doméstica e à 

respeitabilidade burguesa, a esta communio bonorum89 e a esta ditosa harmonia que é 

ter uma opinião.  (KIERKEGAARD: 2001, p. 23) 

 Assim como Grace, o inspectador vai ao encontro aos limites éticos da 

existência representados nos filmes de Trier. A fuga dos dilemas e do paradoxo 

implica na busca por uma situação confortável, uma felicidade doméstica, que não é 

autorizada a quem anseia pela legitimidade da liberdade e, como vimos, a liberdade 

só existe em decorrência da lei. A Lei liberta. Mas qual é a lei que Grace deve ter 

diante de si e que garante uma mínima estabilidade, como reflete Nascimento 

(2011), para que o Indivíduo Singular não permaneça naufrago e mergulhado em 

caos? Kierkegaard nos oferece a seguinte possibilidade: A “lei real” [...], o 

mandamento do amor, promete a vida, a vida eterna e esse mandamento diz 

justamente “tu deves amar o teu próximo” (KIERKEGAARD, 2005, p. 82), e adiante 

complementa: 

O amor é o pleno cumprimento da lei; pois o amor não é uma forma de esquivar-se das 

tarefas, não é nenhum indulto, que se introduz sub-repticiamente entre o amor e o 

pleno cumprimento da lei, exigindo liberação ou concedendo isenção, amimando ou 

amimado, como se o amor fosse um sentimento indolente, nobre demais para precisar 

expressar-se em ação, uma inaptidão pretensiosa que não pode nem quer dar 

satisfação. Só a estupidez pode falara assim do amor, como se houvesse conflito entre 

a lei e o amor [...], mas no amor não há nenhum conflito entre a lei e o amor, que é a 

plenitude da lei. [...] Somente a estupidez semeia discórdia entre a lei e o amor, crê falar 

sabiamente quando se intromete entre os dois, ou mesmo até fala mal de um para o 

outro. (KIERKEGAARD, 2005, p. 130) 

 

 A estupidez e o amor são as duas opções que se apresentam nesses dois 

primeiros filmes da trilogia de Trier, tornadas ocasião para o inspectador existente. 

Grace, a população de Dogville e os escravos de Manderlay são colocados diante de 

                                                           
89 Comunhão de bens. 
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uma situação-limite onde devem decidir entre ir ao encontro da liberdade e buscar 

refúgio na comodidade. Curiosamente, a estabilidade proposta por Nascimento 

também é uma opção radical pela existência a partir da subjetividade e da 

interioridade. Contrariar a interioridade é contrariar a vontade e, dessa forma, se 

tomarmos o exemplo de Manderlay – onde pouco se pode dar – nenhuma liberdade 

pode ser concedida (como Grace pretendia) se não houver decisão, uma ação radical 

do indivíduo pela existência. Da mesma maneira, em Dogville, não há resgate da 

humanidade – não há ética por compaixão – se o outro não for reconhecido como “o 

próximo”.  

 Concluindo o presente capítulo, a estupidez tece as cadeias da liberdade e 

também impõe uma lei moral – dada por convenção ou articulação política – que 

minimiza a dor e mascara a existência na ilusão. O indivíduo se torna objeto de si e 

raso – como uma planta baixa - desprovido de potência, liberdade e humanidade. 

Falta-lhe o decisivo, a ação – dita e feita – que edifica sua existência em uma obra do 

amor. 
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Considerações Finais 
 

Ao investigar a possibilidade do cinema como filosofia da existência a partir 

de inquietações que vinculam a obra de Lars von Trier com o pensamento filosófico 

referido a Kierkegaard, várias dimensões se mostraram significativas. De modo 

particular, dois conceitos-chave provocam o inspectador para que ele se aproprie do 

cinema enquanto pensamento: a ocasião e a decisão.   

Na composição do filme como um texto, o cinema-pensamento é a ocasião 

para o espectador, que de início se coloca diante do filme como um observador, sem 

nenhuma pretensão e até alguma indiferença, em que seu único interesse será, 

talvez, algum entretenimento. Também é a ocasião para o expectador, que leva para 

o cinema todas as suas expectativas, na esperança de que o filme responda aos seus 

anseios e convicções a priori. O espectador e o expectador só tomam para si o 

cinema-pensamento no momento em que decidem, diante da ocasião, refletir o filme 

na existência, a partir de sua subjetividade que é interioridade, e se transforma em 

inspectador.  

A primeira parte desta tese analisou as referências e fundamentos que, 

dialeticamente, aproximam e distanciam o autor do inspectador e as experiências do 

indivíduo da obra, também observamos que essas relações são dadas como 

possibilidade e permanecem inconclusas, pois é necessária a decisão do inspectador 

para que a reflexão dessas relações tenha desdobramentos. É razoável ponderar que 

a possibilidade do cinema-pensamento é abrangente e muito pode ser debatido, se 

considerarmos que Lars von Trier pertence a uma categoria de diretores que 

desenvolvem provocações filosóficas em seus filmes. Pelos fundamentos 

apresentados na primeira parte, consideramos que o cinema como filosofia é uma 

ocasião. Também consideramos que a ironia e a comunicação indireta são confiniuns 

que atuam como método para as provocações e se desdobram em outras relações 

como a literatura e o teatro.  
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A segunda parte analisou três filmes e um movimento cinematográfico que 

traduzem reorganizações da linguagem estética e transformações da concepção 

filosófica e da abordagem provocativa de Lars von Trier.  No movimento Dogma 95 

o sacrifício de Karen (Os Idiotas – 1998) é possibilidade de reflexão que parte de um 

cinema que tem a proposta de representar a realidade.  

Em Dogville (2003) e Manderlay (2005) apenas o problema da humanidade 

de Grace é oferecido como possibilidade. Os dois primeiros filmes de EUA, Terra de 

oportunidades, são tese e antítese; e dificilmente saberemos se haverá uma síntese. 

Por esse motivo, Grace toma as situações-limites como a ocasião, e diante delas 

decide, ora de maneira intempestiva, ora buscando fundamentos na subjetividade, 

porém fica presente a inquietação se a personagem é capaz de desenvolver uma 

subjetividade autêntica para legitimar a existência.  

  Junto da inquietação pela personagem o inspectador inquieta-se por si 

mesmo, o que reflete imediatamente uma identificação entre leitor e obra que os 

torna contemporâneos e essa é a ocasião. Kierkegaard apresenta as seguintes 

alternativas: 

A contemporaneidade imediata só pode ser ocasião: a) ela pode servir de ocasião para 

que o contemporâneo obtenha um saber histórico. [...] b) Ela pode servir de ocasião 

para que o contemporâneo aprofunde-se socraticamente em si mesmo. (KIERKEGAARD, 

2008, p. 100s) 

 

As personagens de Trier são contemporâneos do inspectador na medida em 

que os filmes expõem a realidade e a comunicação indireta estabelece com a filosofia 

uma relação de ocasião, do mesmo modo que um indivíduo com o outro. Almeida  

esclarece: 

...através do método filosófico, a reflexão não se contextualiza e no campo do puro 

pensar não existem os conflitos e contradições reais entre necessidade e liberdade, 

finito e infinito, temporal e eterno. O objetivo é claro: ‘como pode a ilusão ser 

dissipada? (KIERKEGAARD, 1993, p.43). A Filosofia, quando se limita a trabalhar com 

categorias do pensamento, não encontra dificuldade e elas podem ser mediatizadas, 

mas, enquanto fatos, existentes e existências, o conceito é impotente perante o 

contemporaneizar dessas realidades, exatamente, porque são realidades 

contraditórias que não se deixam apreender em um conceito, mas permitem a 

apropriação em uma relação. (ALMEIDA, 2007, p.2)   
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O cinema-pensamento supera o rigor conceitual da filosofia clássica, e 

concordamos com Almeida quando afirma que “o conceito é impotente perante o 

contemporaneizar dessas realidades, exatamente, porque são realidades 

contraditórias”(ALMEIDA, 2010, p. 89), e deste modo, assumir os riscos e as 

contradições da arte. O conceito tem validade enquanto representação do real ou da 

realidade no passado, ele não é consegue capturar o instante da decisão, da escolha, 

em que o movimento da situação acontece. Quando o inspectador decide assumir a 

inquietação do filme deve ter consciência de que, por mais que a proposta da 

imagem seja a de resgatar a realidade, ela nunca será real. E mais uma vez 

concordamos com Almeida, quando este afirma que é importante  

entender o cinema como comunicação indireta, como engano maiêutico, uma vez que 

a arte da comunicação indireta consiste essencialmente em enganar para que o leitor 

possa encontrar seus próprios passos, construir sua própria imagem, parir a si mesmo. 

(ALMEIDA, 2010, p. 90). 

 

A decisão em ir ao encontro das inquietações, de dissipar a ilusão, de assumir 

o compromisso pela verdade em uma existência autêntica pertence, singularmente, 

ao inspectador existente, pois é ele se apropria da relação do cinema como filosofia. 

Entretanto, também pertence ao inspectador a decisão de assumir os riscos e as 

contradições de uma reflexão na existência, por si mesmo, a partir do cinema.  

Entre os filmes de Trier, um instante que apresenta bem a decisão ocorre em 

Dogville (2003), quando observamos Grace, traída e acorrentada, trocando os 

lençóis da cama de June, enquanto a cidade espera a chegada dos gangsters para 

receber sua recompensa. Naquele momento ela diz: - Ninguém vai dormir aqui hoje 

(DOGVILLE, 2003, cap.9). Outros momentos são igualmente significativos, como 

quando Karen afirma - é a minha vez de tentar ser idiota (OS IDIOTAS, 1998), mas o 

contexto da fala de Grace traz consigo a realidade e crueldade retratada nos filmes 

de Trier, indicando a radicalidade da decisão e do sofrimento de Grace. Nas Migalhas 

Filosóficas, Kierkegaard afirma que se...  
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(...) o instante há de ter uma significação decisiva, então, a que ponto indizível não se 

elevará seu sofrimento! [...] Aquele que não tem nem um leve pressentimento dessa 

aflição é uma alma miserável, cunhada como uma moeda de pouco valor, que não traz 

nem a efígie de César nem a de Deus (2008, p. 51)  

 

O instante decisivo para Grace também é possibilidade de decisão para o 

inspectador, do seguinte modo: “Ninguém vai dormir aqui hoje” não é apenas o 

indicativo de que a população de Dogville será exterminada. Ao contrário, é a decisão 

do inspectador de ir ao encontro do filme para refletir, na subjetividade, a dor e o 

sofrimento das personagens, compreendendo que aquela situação imagética é parte 

da comunicação indireta, que existe no filme uma intencionalidade e uma 

historicidade do processo criativo e que se apresentam ao inspectador de forma 

ambígua. A decisão pertence ao inspectador, que permanecerá intranquilo e, desse 

modo, o significado da sentença pronunciada por Grace é mais abrangente para 

quem estiver disposto a enfrentar as provocações do diretor. Por exemplo: 

a) “Ninguém vai dormir aqui hoje” significa que o inspectador compreende 

que o autor é apenas a ocasião. Por isso ele se utiliza da comunicação 

indireta, que é uma comunicação de poder. A radicalidade da decisão 

implica em colocar por terra tanto as expectativas quanto a indiferença. 

O inspectador vai ao encontro das inquietações da existência; ele não é 

uma alma miserável – nas palavras de Almeida – ou passiva e decide na 

interioridade que existir é “acordar transformado, após uma noite de 

sonhos intranquilos”, como um personagem de Kafka90.   

b) “Ninguém vai dormir aqui hoje” implica em reconhecer que a existência 

coloca diante do Indivíduo Singular, que se esquiva da mentira da 

multidão, a beleza e as mazelas do humano. Refletir a existência é refletir 

sobre o absurdo e a angústia, o finito e o infinito. Ao inspectador, a certeza 

não é dada como benefício.  

                                                           
90 Trata-se de uma paráfrase de Gregor Samsa, no inicío de A Metamorfose (KAFKA, 2013) 
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A questão da presente tese, onde o filme se apresenta como texto-filosófico 

para o inspectador, implica em uma leitura original do cinema como filosofia. Ao 

assumir as situações-limite da existência como possibilidade, o inspectador assume 

também o compromisso consigo de ser o existente, ou seja, de buscar a verdade e se 

afastar da multidão, que nas palavras de Kierkegaard, é a mentira (2002, p.218) e, 

dessa forma, o cinema é a provocação, o próprio texto-filosófico. Não é necessária 

uma analogia que parte da filosofia para o cinema; ao contrário, é do cinema de Trier 

que partem as provocações para a reflexão e, nesse sentido, o cineasta é o pensador.   

A tese que desenvolvemos assume caráter interdisciplinar na medida em que 

a filosofia e a arte estabelecem entre si um diálogo que traz a reflexão da existência 

para a contemporaneidade e se apresenta como possibilidade, sem determinar o que 

deve ser pensado, mas permitir ao Indivíduo decidir, por si, como pensar. Desse 

modo, consideramos que nosso objetivo de analisar o cinema como filosofia a partir 

das inquietações do existente foi atingido, porém, ainda dá abertura para alguns 

desdobramentos e novas relações. É possível analisar as implicações do cinema 

como filosofia, por exemplo, para a educação. O cinema como filosofia não é um 

recorte ilustrativo da existência, assim como não é das outras ciências que dialogam 

com ele. A história, a educação, a sociologia, a literatura e a psicologia são capazes 

de assumir o cinema como reflexão, como texto que problematiza, em suas diversas 

interfaces, as possibilidades da existência.  

Desse modo, parafraseando Epstein (in AUMONT: 2012, p. 162), diante da 

necessidade de uma filosofia do cinema, muito ainda há para se fazer, e é importante 

prolongar essa pesquisa para estender a reflexão a outros cineastas-pensadores, 

como Tarkovski, Wenders, Bergman, Kubrick, Dreyer e Glauber Rocha. Na medida 

de suas inquietações, cada cineasta-pensador fundamenta sua obra na existência e 

espera pelo existente que se aproprie das situações-limites sobre as quais refletem, 

um inspectador existente, que dê continuidade ao cinema como filosofia. 
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ANEXO 1 

DOGMA 95 – O MANIFESTO91 

 
 

THE MANIFEST 

 
 

DOGMA 95 is a collection of film directors founded in Copenhagen in spring 1995. 

DOGMA 95 has the expressed goal of countering “certain tendencies” in the cinema 

today. 

DOGMA 95 is a rescue action! 

In 1960 enough was enough! The movie was dead and called for resurrection. The 

goal was correct but the means were not! The new wave proved to be a ripple that 

washed ashore and turned to muck. 

Slogans of individualism and freedom created works for a while, but no changes. The 

wave was up for grabs, like the directors themselves. The wave was never stronger than 

the men behind it. The anti-bourgeois cinema itself became bourgeois, because the 

foundations upon which its theories were based was the bourgeois perception of art. 

The auteur concept was bourgeois romanticism from the very start and thereby… false! 

To DOGMA 95 cinema is not individual! 

Today a technological storm is raging, the result of which will be the ultimate 

democratization of the cinema. For the first time, anyone can make movies. But the more 

accessible the medium becomes, the more important the avant-garde. It is no accident 

that the phrase “avant-garde” has military connotations. Discipline is the answer… we 

must put our films into uniform, because the individual film will be decadent by 

definition! 

                                                           
91 Textos dos documentos originais, disponível no site oficial do Dogma 95 – www.dogme95.dk  
Acesso em 15 de fevereiro de 2016. 

http://amazon.com/s/ref=as_li_bk_tl/?url=search-alias%3Daps&field-keywords=Copenhagen&tag=dogme95-20&linkId=114e56ca732379b88d11e40c0db15154&linkCode=ktl
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DOGMA 95 counters the individual film by the principle of presenting an indisputable 

set of rules known as THE VOW OF CHASTITY. 

In 1960 enough was enough! The movie had been cosmeticized to death, they said; 

yet since then the use of cosmetics has exploded. 

The “supreme” task of the decadent film-makers is to fool the audience. Is that what 

we are so proud of? Is that what the “100 years” have brought us? Illusions via which 

emotions can be communicated?… By the individual artist’s free choice of trickery? 

Predictability (dramaturgy) has become the golden calf around which we dance. 

Having the characters’ inner lives justify the plot is too complicated, and not “high art”. 

As never before, the superficial action and the superficial movie are receiving all the 

praise. 

The result is barren. An illusion of pathos and an illusion of love. 

To DOGMA 95 the movie is not illusion! 

Today a technological storm is raging of which the result is the elevation of cosmetics 

to God. By using new technology anyone at any time can wash the last grains of truth 

away in the deadly embrace of sensation. The illusions are everything the movie can 

hide behind. 

DOGMA 95 counters the film of illusion by the presentation of an indisputable set of 

rules know as THE VOW OF CHASTITY. 

 

http://www.dogme95.dk/the-vow-of-chastity/
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THE VOW OF CHASTITY 

 
I swear to submit to the following set of rules drawn up and confirmed 

by DOGMA 95: 

Shooting must be done on location. Props and sets must not be brought in (if a 

particular prop is necessary for the story, a location must be chosen where this prop is 

to be found). 

The sound must never be produced apart from the images or vice versa. (Music must 

not be used unless it occurs where the scene is being shot.) 

The camera must be hand-held. Any movement or immobility attainable in the hand is 

permitted. 

The film must be in color. Special lighting is not acceptable. (If there is too little light 

for exposure the scene must be cut or a single lamp be attached to the camera.) 

Optical work and filters are forbidden. 

The film must not contain superficial action. (Murders, weapons, etc. must not occur.) 

Temporal and geographical alienation are forbidden. (That is to say that the film takes 

place here and now.) 

Genre movies are not acceptable. 

The film format must be Academy 35 mm. 

The director must not be credited. 

 

Furthermore I swear as a director to refrain from personal taste! I am no longer 

an artist. I swear to refrain from creating a “work”, as I regard the instant as more 

important than the whole. My supreme goal is to force the truth out of my characters 

and settings. I swear to do so by all the means available and at the cost of any good 

taste and any aesthetic considerations. 

 

Thus I make my VOW OF CHASTITY. 

 

Copenhagen, Monday 13 March 1995 
On behalf of DOGMA 95 
Lars von Trier Thomas Vinterberg 

http://www.amazon.com/Purity-Provocation-Dogme-Mette-Hjort/dp/0851709524/ref=as_li_bk_tl/?tag=dogme95-20&linkId=1ac64b83a4d5a0857d9cb3f3bb4d75b5&linkCode=ktl

