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Resumo 

O presente artigo amplia discussões sobre o conceito de “hiperestilização”, traçados a 
partir de um projeto de pesquisa, cujo objeto de análise se atém aos filmes do cineasta 
canadense Xavier Dolan. Entende-se a “hiperestilização" como uma característica 
recorrente na obra do cineasta, já que o uso saturado de determinados recursos 
audiovisuais, frente a uma incorporação híbrida, incutem na imagem audiovisual um 
estilo peculiar. O foco desta análise é o filme Juste la fim du monde (2016) cuja 
decupagem, traçada pelo cineasta, projeta-se no uso recorrente do enquadramento 
primeiro plano, bem como em efeitos estéticos sonoros e visuais, o que revela um estilo 
de direção.  
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Introdução  

 Recentemente, o cineasta franco-canadense Xavier Dolan vem ganhando 

destaque pela sua habilidade de direção e olhar cinematográfico. Vemos surgir um estilo 

de direção bastante peculiar, evidência de uma obra que contempla seis longas-

metragens e dois videoclipes. Dolan é considerado um dos nomes mais efervescentes do 

atual cinema, principalmente por revelar alguns aspectos: mixagem de cultura pop, o 

gênero barroco e a erudição com um tratamento afinado nos usos estéticos dos 

componentes do código audiovisual. Trata-se de um cineasta cool, que divulga seus 

filmes no YouTube, participa ativamente de uma série de eventos que o ligam a cultura 

da publicidade, da moda e do entretenimento. Duas premiações seguidas em Cannes 
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como melhor direção confirmam a agitação com o seu nome e alguns críticos tecem 

comparações da sua obra com o estilo do cineasta moderno Orson Welles.   

 Apresento o meu olhar para os trabalhos de Dolan, fruto da minha tese de 

doutorado e de recentes publicações sobre este fenômeno do cinema, cuja poética 

parece caminhar para uma ostentação audiovisual, com uma linguagem criativa e 

recursos ousados. Busco entender e problematizar a forma como o cineasta decupa o 

filme Juste la fim du monde, a partir da projeção do enquadramento primeiro plano.  

 Para a análise, estabeleço uma tessitura com a ideia de "estética da 

hiperestilização”, que defendi recentemente como característica do jogo poético 

estabelecido pelo cineasta Xavier Dolan em seus filmes e que me parece ser o grande 

traço do seu estilo, revelado por meio de uma saturação na forma como representa e 

constrói suas imagens audiovisuais.  

 Dialogo com a ideia de estilo cinematográfico apresentada por David Bordwell e 

discuto uma expressão que me soa poética: rosto e paisagem de Edgar Morin. 

Fundamento questões que envolvem a definição do enquadramento primeiro plano por 

meio de pensadores do cinema, como: Ismail Xavier, Jacques Aumont, Marcel Martin e 

Gilles Deleuze.  

 Portanto, justifico a importância do estudo da obra de Xavier Dolan e uso que o 

cineasta faz dos recursos estéticos do cinema. Neste caso, particularmente, o uso 

excessivo do enquadramento primeiro plano, entretanto nota-se aspectos comuns com 

todos os seus outros filmes, o que evidencia um estilo de direção. Trata-se de um 

passeio pelas pontuações-chave da construção fílmica de Juste la fim du monde, que a 

critica considerou um regresso na evolução demostrada por Dolan com a projeção da 

sua obra anterior, o cultuado filme Mommy (2014).  

Abordagens teóricas do primeiro plano  

 Os estudos estéticos do cinema contextualizam o termo plano em três variantes: 

o tamanho; o movimento e o ângulo do objeto filmado. Essa dinâmica clássica da 

decupagem, que normatiza o elementos básicos de construção de um filme, é importante 
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para a compreensão da forma e dos aspectos visuais vinculados ao centro de todo o 

processo de se fazer um filme: a mediação da câmera. 

 Segundo Jaques Aumont (1995, p. 40), os tamanhos do plano evidenciam duas 

problemáticas: a questão da associação da tipologia dos enquadramentos ao modelo 

humano, criado como um paradigma para a classificação nominativa dos planos e a 

instituição de um ponto de vista da câmera sobre o evento representado. O autor aponta 

a dificuldade de caracterização do termo plano e alguns perigos no decorrer das 

atividades de leitura fílmicas, pois existem amplas possibilidades de definições, como 

por exemplo, o plano sequência que não se incorpora a essas definições   

 Para esta análise, concentra-se a atenção no tipo de enquadramento, denominado 

de primeiro plano, que será recorrente no filme Juste la fim du monde, de Xavier Dolan. 

David Bordwell define o primeiro plano como aquele que enfatiza a cabeça, mãos, pés 

ou um objeto pequeno, evidenciando a expressão facial ou os detalhes de um objeto ou 

gesticulação (BORDWELL, 2013, p. 309). É notável como a utilização do primeiro 

plano na decupagem de um filme, retrata uma força nos aspectos visuais do sujeito 

representado. A potência revelada na expressividade faz parte do componente essencial 

deste tipo de plano, pois atesta a frontalidade como associação visual principal.  

 Marcel Martin (1990, p. 39) define o primeiro plano como o melhor modo para a 

significação psicológica e dramática de um filme e aponta que a utilização deste recurso  

representa um cinema de natureza interior com forte apelo emocional na caracterização 

de personagem e, também, na relação que se estabelece com o ponto de vista de quem 

está contemplando o filme.  

O primeiro plano corresponde (salvo quando tem um valor 
simplesmente descritivo e funciona como uma ampliação explicativa) 
a uma invasão do campo da consciência. a uma tensão mental 
considerável a um modo de pensamento obsessivo. (…) Quando se 
trata de um plano de rosto , pode evidentemente ser o “objeto” do 
olhar de um outro personagem, mas em geral o ponto de vista é o do 
espectador por intermédio da câmera. O primeiro plano sugere, 
portanto, uma forte tensão emocional do personagem. (MARTIN, 
1990, p. 40). 
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 Segundo Ismail Xavier (2008), a partir dos estudos de Noel Burch, o primeiro 

plano sugere uma extensão do corpo humano. Segundo o autor, a expressividade de um 

plano desta natureza, revela uma virtualidade na forma aparente da representação do 

modelo humano. Isso reflete numa extensão extra-diegética, vista a partir da relação que 

os fragmentos de um filme sinalizam por meio da decupagem.   

O primeiro plano de um rosto ou de qualquer detalhe implica na 
admissão da presença virtual do corpo. De modo mais geral, pode se 
dizer que o espaço visado tende à sugerir sua própria extensão para 
fora dos limites do quadro, ou também apontar para um espaço 
continuo não visível. (XAVIER, 2008, p. 20). 

 Na classificação de tipologias de imagem, realizadas por Gilles Deleuze (1983), 

o primeiro plano é definido como imagem-afecção. A partir de uma relação com os 

estudos semióticos, Deleuze discute o caráter da qualidade e potência do uso dos 

primeiros planos, no livro A imagem-movimento, onde o recorte se organiza a partir dos 

estudos do cinema narrativo e clássico. Atesta-se o caráter da iconicidade da imagem. 

Deleuze amplia o debate e relaciona o a imagem figurativa do rosto a partir de duas 

ideias, o rosto como reflexo e como intensidade. A partir desta identificação, o autor 

propõe uma série de dualidades que se contrapõem na expressão do primeiro planos. 

São elas: nervo sensível x tendência motora; placa receptível imóvel x 

micromovimentos de expressão; contorno fortificante x traços de rusticidade; unidade 

refletora x série intensiva; admiração/espanto x amor/ódio; qualidade x potência; 

Expressão de uma qualidade comum a várias coisas diferentes x expressão de uma 

potência que passa de uma qualidade a outra. 

 A partir de Deleuze, é possível estabelecer uma série de categorias para pensar o 

uso do primeiro plano como potência para a representação. Todas essas relações atestam  

o caráter subjetivo e individual da forma como se organiza a decupagem com a inserção 

de planos próximos. Essa visualidade é bastante comum no filme Juste la fim du monde, 

pois são várias as formas como o cineasta Xavier Dolan cria seus primeiros planos, 

estabelecendo uma aparente distância entre os personagens, apesar de estarem próximos 

na mise-en-scene.  
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O primeiro plano não duplica um indivíduo, assim como não reune 
dois indivíduos - ele suspende a individuação. Então o rosto único e 
devastado une uma parte de um a uma parte de outro. A esta altura, ele 
não reflete nem ressente mais nada, apenas experimenta um medo 
surdo. Ele absorve dois seres no vazio. E no vazio ele é o próprio 
fotograma que queima, tendo o medo por único afeto: o primeiro 
plano-rosto é ao mesmo tempo a face a se apagar. (DELEUZE, 1983. 
p. 129)  

 Edgar Morin (1970) apresenta uma metáfora para discussão do rosto como 

representação cinematográfica. Para o autor, rosto é paisagem (1970, p. 88). O rosto 

corporifica a alma das coisas. Esta metáfora sintetiza o caráter de identificação proposto 

pelo autor, com a ideia do rosto como o espelho do mundo que o rodeia. Isso posto, 

verifica-se o impacto na utilização do primeiro plano. Para Morin, o diálogo entre o 

antropomorfismo que são as representações baseadas na figura humana com o 

cosmomorfismo, que são entendidas como as representações figurativas que tendem ao 

imaginário são essenciais para entender os efeitos que os recursos cinematográficos 

permitem ao aproximarmos o imaginário das pessoas. Segundo Morin, o fílmico 

incorpora uma relação entre homens e coisas, relacionando o rosto a objetos e coisas da 

natureza.   

Porque, no écran, o rosto se torna paisagem e a paisagem rosto, isto é, 
alma. As paisagens são estados de alma, e os estados de alma 
paisagens. Muitas vezes, o tempo que está, o ambiente, o cenário são 
imagens de sentimentos que animam os personagens: veem-se então 
planos de natureza alternarem com os planos humanos, como se uma 
simbiose afectiva ligasse, necessariamente, o antropos e o cosmos. 
(MORIN, 1970, p. 89).  

 Por meio desta configuração de pensamentos, aqui apresentada de maneira 

sucinta, verifica-se como o tipo de enquadramento primeiro plano foi e vem sendo 

discutido nos estudos da linguagem do cinema. É importante traçar esse referencial a 

fim de delinear o processo de análise dos primeiros planos em Just la fim du monde, que 

a meu ver estão refletidos em variados pontos apresentados pelos autores destacados.     
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A hiperestilização  nos primeiros planos de  Just la fim du monde 

 A citação abaixo reflete sobre a denominação de estilo em cinema, pensada a 

partir dos estudos de David Bordwell (2013). O autor entende o  estilo como um sistema 

que reforça a forma como os recursos sonoros e da imagem são tecidos e materializados 

na tela pelos cineastas.  

No sentido mais estrito, considero o estilo um uso sistemático e 
significativo de técnicas da mídia cinema em um filme. Essas técnicas 
são classificadas em domínios amplos: mise-en-scene (encenação, 
iluminação, representação e ambientação), enquadramento, foco, 
controle de valores cromáticos e outros aspectos da cinematografia, da 
edição e do som. O estilo, minimamente, é a textura das imagens e dos 
sons do filme, o resultado das escolhas feitas pelo (s) cineasta (s) em 
histórias específicas. (BORDWELL, 2013, p. 17).  

 A partir deste entendimento, penso existir no traço de direção realizada por 

Xavier Dolan, uma hiperestilização (2016), termo estudado na minha tese de doutorado, 

onde o objeto de análise foi a obra do autor. A "estética da hiperestização” associa o 

estilo a uma variante de sobrecargas em efeitos na natureza da imagem audiovisual. É 

nítido na obra do cineasta, um tratamento especial a forma dos seus filmes: quer pela 

questão cromática, uso de canções, edição apurada, entre outros componentes. Verifica-

se um uso hiperbólico dos recursos cinematográficos, o que repercute na imagem, com 

traços de saturação.  

 O uso sistemático que Xavier Dolan faz do primeiro plano em Just la fim du 

mond, revela algumas caracterizações que serão discutidas nesta análise, a saber: a 

questão da focagem e desfocagem como recursos de expressividade comumente 

empregada neste tipo de enquadramento;  a profundidade de campo que se altera e fica 

restrita a questões que envolvem a aproximação do objeto filmado à câmera; sobre as 

intimidades reveladas pela utilização do enquadramento, o que aumenta a proporção do 

objeto filmado e se aproxima da recepção; e a frontalidade e a lateralidade que são as 

marcas das imagens em primeiro plano e ganham dimensões de natureza estética.  
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 O filme Just la fim du monde começa com o personagem Louis voltando para 

casa depois de dez anos de ausência. Primeiros planos do personagem dentro de um 

avião, num tratamento de focagem e desfocagem. Em voz off, num primeiro plano, o 

personagem anuncia que este retorno tem como objetivo avisar a família da sua morte. 

 A próxima cena são os créditos que sinalizam pessoas caminhando no aeroporto 

em desfoque. Neste momento, temos a utilização do recurso transcineclipe (OLIVA, 

2016), onde a inserção de música cria blocos audiovisuais como recurso aglutinador do 

espaço e tempo, por meio de uma montagem paralela entre a viagem do personagem 

Louis de táxi, contemplando o local que o leva a sua própria casa e planos detalhes da 

mãe, preparando o almoço para espera do filho.  

  A apresentação da família é feita em primeiros planos, com foco e desfoque nos 

rostos. A família é composta pela mãe Martine, pela irmã Suzanne, pelo irmão Antoine e 

pela cunhada Catherine. O filme tem aspectos teatrais e o mesmo é narrativamente 

composto por atos, isso evidencia o caráter do texto dramático, pois a história é baseada 

na peça de teatro, do dramaturgo francês Jean Luc Lagarce. Contudo, o filme explora 

questões essenciais do enredo a partir dos diálogos, o espaço da representação é sempre 

a casa, os locais externos a ela e, às vezes, a estrada e o carro, em situações típicas e  

familiares. 

 Como apontado anteriormente, o filme, assim como texto dramático, é feito em 

atos e a narrativa cinematográfica é tecida e delimitada por meio de cenas longas. O 

personagem Louis terá momentos de reunião com todos os integrantes da família e, 

também, momentos específicos com cada um dos personagens. No embate com a 

cunhada, vemos a representação de um olhar melancólico do personagem e jogo de 

olhares de cumplicidade, que é bastante conivente com o sofrimento de Louis.  Por ser 

um elemento fora do círculo familiar, a cunhada representa uma espécie de alívio e 

resignação. A expressividade nos olhares buscam revelar essa identificação e 

compreensão por parte da cunhada frente à todo o sofrimento traçado pela ausência de 

Louis ao cerne da família.  

 Pode-se perceber a ideia de estados de alma na representação estabelecida pelo 

ator Gaspard Ulliel (Louis). Há um excesso de primeiros planos e o trabalho expressivo 
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dele é direcionado a cada um dos outros personagens. No quarto da irmã Suzanne, 

veremos flash-backs intra-atos, isso acontece em alguns momentos do filme. Esses 

flash-backs são estados da alma de Louis, representações das memórias provocadas pelo 

espaço e tempo ali desfrutados na casa. As memórias e estes estados são sempre 

apresentados desfocados, representando algo nebuloso para o personagem.  

 Na cena do jantar há um intenso recurso de desfoque em um personagem e foco 

em outro, realçando os elementos estilísticos da decupagem do cineasta. Num momento 

especificamente engraçado, a mãe sinaliza para a filha uma performance com uma 

música que faz parte dos momentos de intimidade da relação mãe e filha.  Elas dançam , 

Louis contempla a ação das personagens. Há um primeiro plano do seu rosto rindo da 

situação e, em seguida, apresenta-se um novo flash-back com imagens de Louis criança 

brincando com seu pai.  

 No embate de Louis com sua mãe Martine, a mesma construção de jogos de 

primeiros planos evidenciam a distância e o elo perdido entre mão e filho, apesar dos 

personagens estarem muito próximos. Toda a atuação é feita em torno dos primeiros 

planos alternados. Em outro momento, na cena do almoço fora da casa, Louis fica 

pensativo e pede para retornar a casa antiga da família. Neste momento, ocorre uma 

briga entre os irmãos e a forma como é feita a decupagem dos planos, evidencia a 

lateralidade, frontalidade e iluminação em partes dos rostos. Esse recurso também é 

usado em vários momentos no filme e representados, principalmente, com a atuação do 

personagem Louis. Isto cria formas variadas para o uso dos primeiros planos, e às vezes 

são introduzidos movimentos de câmera como o travelling, acompanhando o caminhar 

do personagem.   

  Um outro ato carregado de estilizações é visto na atuação do personagem Louis 

ao visitar o seu antigo quarto abandonado, mas que guarda alguns objetos. Neste 

momento, vemos novamente o uso do transcineclipe, a partir da música Une miss 

S’immisce. Entramos na visualidade dos estados de alma do personagem por meio da 

utilização do flashback, revelado pela música e o desfoque como caracterização estética 

e estilística destes momentos. Aqui a aproximação com a linguagem do videoclipe e os 
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mesmos traços dos outros momentos são apresentados, imagens desfocadas num 

embalo poético do corpo e dos personagens.  

 No último momento do filme, Louis não revela a morte iminente. Apresenta o 

sonho da mãe, diz que quer voltar mais vezes e convida a irmã e o irmão para visitá-lo 

quando quiserem. Antoine tem um ataque histérico e violento e quer levar o irmão para 

o aeroporto imediatamente. A cena é bem exagerada nas representações, principalmente 

da personagem Suzanne, com a câmera bem próxima ao rosto dos personagens, o que 

enaltece o caráter dramático da cena. Evidencia-se o duelo entre os irmãos por meio dos 

primeiros planos: Louis pelas tensões mais suaves revelando um ser angelical em 

confronto com o irmão Antoine, que marca uma expressividade que representa a 

brutalidade. Nesta cena, fica nítida a caracterização expressiva de cada ator, que busca 

representar bem os estados e caracterização de um tipo de personagem. Há um jogo de 

expressões e ritmo acelerado nos enquadramentos para demarcar esse conflito. 

 Contudo, verifica-se que o uso dos primeiros planos no filme são projetados 

cheios de potência e produção de sentido. Ao rever o filme, é possível encontrar vários 

nuances da utilização deste recurso cinematográfico, que soa num primeiro momento 

exagerado. Olhando para os outros filmes do diretor, vamos encontrar várias 

similaridades, pois percebo em Xavier Dolan, um olhar pouco ingênuo para a 

composição dos seus filmes. O cineasta não se preocupa em somente contar uma 

história com recursos simples. Ele ousa na forma e na materialidade de seus filmes, 

promovendo uma espécie de ostentação na forma como utiliza dos recursos do cinema. 

O último plano do filme dialoga com o texto de Edgar Morim, pois vemos a imagem 

desfocada de Louis partindo e no chão da casa, em foco, a imagem de um passarinho 

morto. Ao calcar seu filme basicamente na expressão da figura humana, o último plano 

desconstrói o que foi construído pelo cineasta e potencializa no espectador um afeto, na 

relação homem e cosmos, o que revela um cineasta ousado e metafórico.   
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Considerações Finais  

 A leitura traçada na obra do cineasta Xavier Dolan, procura ampliar o 

entendimento da construção estética dos seus filmes. Dolan é, atualmente, um dos 

cineastas que se destaca em festivais consagrados de cinema. Desde 2009, vem 

ampliando sua obra cinematográfica, por meio de filmes com expressões particulares, o 

que reflete um estilo de direção. Seus seis filmes e seus dois videoclipes são parecidos 

esteticamente, pois o cineasta cria recursos e elementos típicos de uma linguagem muito 

particular.  

 Destaco na obra do cineasta uma série de recursos estilístico que são 

apresentados de maneira saturada. Problematizo que esta saturação, uma intensa mistura 

de referenciais, o aproxima de um cinema hiperestilizado. A análise apresentada neste 

artigo se atém ao uso que Dolan faz dos primeiros planos em Just la fim du monde, o 

que tece uma mise-en-scene alegórica, exageradamente dramática. Entretanto, aliado a 

este tipo de enquadramento que caracteriza especificamente esta obra, Dolan traz os 

momentos que fogem do primeiro plano, para flash-backs com inserções musicais 

típicas e características de seus filmes anteriores, esse diálogo é evidente. As memórias 

do personagem Louis são representadas por meio de transcineclipes, cujo trânsito entre 

a linguagem do cinema e do videoclipe, são vistos como um recurso presente em todos 

os seus filmes.  

 Os primeiros planos de Just la fim du monde são arranjados em diferentes 

naturezas, a câmera passeia  pelos espaços, numa decupagem bastante fragmentada com 

planos curtos. Esse arranjo distancia os personagens, pois o enquadramento está na 

maioria das vezes enaltecendo a individualidade de cada personagem, como aponta 

Deleuze, ao caracterizar o uso deste recurso. Isso posto, torna-se importante para a 

compreensão de como o cineasta sistematiza o uso recorrente deste tipo de 

enquadramento: me parece se adequar a ideia a ser discutida pelo diretor dentro da 

abordagem do conteúdo do filme. Por outro lado, vemos um exagero nas formas e nas 

representações que, por vezes, tendem a serem complexas de se entender - muitos 
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críticos e cinéfilos reclamam deste uso extensivo, o que dificulta o envolvimento com o 

filme. 

 Portanto, vejo que estas armações das linguagens audiovisuais apontadas neste 

artigo, fazem parte do estilo e de como Xavier Dolan vem desenhando sua própria obra. 

O jovem cineasta se utiliza de recursos que buscam expressões na forma com um certo 

grau de saturação. Neste filme, temos a evidência pelo uso recorrente do enquadramento 

primeiro plano (em Mommy, o enquadramento também tem uma funcionalidade 

expressiva). Este detalhe é pontual em todos os seus filmes, incluindo até mesmo seus 

dois videoclipes. Isto atesta um estilo de direção, que o define como um cineasta que 

propõe em suas imagens audiovisuais, o que venho pensando e debatendo como sendo  

a “estética da hiperestilização”.  
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