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Resumo 

 

A utopia do “cinema total” passou várias etapas que foram tornando-se mais complexas 

e proporcionando novas compreensões deste conceito, que se relaciona com a impressão 

de realidade proporcionada pelo cinema. A partir da premissa de imersão, proponho 

uma análise de Enter The Void, evidenciando a relação sujeito-obra, numa perspectiva 

que tem a experiência como método. Essa análise levou a caminhos múltiplos: o roteiro 

narrativo clássico como interpelação do sujeito; as transgressões do cinema 

contemporâneo e uma possível estética pós-moderna e psicodélica  

 

Palavras chaves: Imersão. Ilusão. Cinema contemporâneo. Psicodélicos. 

 

1. Introdução 

A busca pela “captação real da realidade” é tanto um mito fundador do cinema 

quanto um ideal que orienta a produção moderna. O crítico André Bazin escreveu em 

1950, no artigo O Mito do Cinema Total, como os textos sobre um cinema total eram 

abundantes e delirantes. “Neles, os inventores não evocam nada menos que o cinema 

integral, que dá ilusão completa da vida e do qual ainda hoje estamos longe”. (BAZIN, 

1985, p.30)  

O Mito Guia da invenção do cinema é a realização daquele que 

domina confusamente todas as técnicas de reprodução mecânica da 

realidade que aparecem no século XIX, da fotografia ao fonógrafo. É 

o mito do realismo integral, de uma recriação do mundo à sua 
imagem, uma imagem sobre a qual não pesaria a hipoteca da liberdade 

de interpretação do artista, nem a irreversibilidade do tempo. Se em 

sua origem o cinema não teve todos os atributos do cinema total de 
amanhã foi, portanto, a contragosto, e unicamente, porque suas fadas 

madrinhas eram tecnicamente impotentes para dotá-lo de tais 

atributos, embora fosse o que desejassem” (BAZIN, 1985, p. 50) 

 

Entre os irmãos Lumière e a Indústria Hollywoodiana, as tecnologias se 

desenvolveram alinhadas com a lógica da verossimilhança. Começamos o século XX 

com um cinema colorido e sonoro. Outras novidades seguem o fluxo: técnicas de 

                                                
1 Graduado em jornalismo pela UFRJ. Mestranda em Comunicação na UERJ, email: 
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montagem se alinham à narratividade; experimentos sensoriais em salas escuras; a 

libertação do cinema deste espaço tradicional pela videoarte e o chamado Cinema 

Expandido; os videogames; e, finalmente os simulacros e simulações que se incorporam 

ao cotidiano do sujeito contemporâneo através de telas onipresentes.  

Essas perspectivas, de alguma forma, se relacionam com a ideia de um cinema 

total. Na teoria de Bazin, o cinema (total) nasce dentro de uma revolução técnica, 

advinda de um contexto de modernização industrial. Hoje, parece haver uma 

preocupação com a interatividade nas indústrias culturais. 

Este artigo analisa Enter The Void (2009), um filme polêmico pelas cenas de 

sexo e aborto, mas que me chama mais atenção pelo caráter lúdico e criativo que 

desenvolve com as paisagens urbanas. Dirigido pelo argentino Gaspar Noé, distribuído 

na França e filmado em Tóquio, o filme tem o ar cosmopolita que vida globalizada 

impõe. A obra se utiliza do roteiro narrativo clássico para criar um cinema imersivo e 

psicodélico
2
. É interessante perceber que o que está em jogo é justamente recriar a 

realidade da forma mais real possível, porém uma realidade não material e não 

ordinária. No século XIX, a preocupação é em retratar fielmente a realidade material. 

Nesse filme, o diretor opta pela estética realista (e também por retóricas cientificistas) 

para recriar visões que só existem em um Estado Não Ordinário de Consciência (Enoc)
3
. 

A respeito da impressão de realidade no cinema
4
, a literatura sugere diferentes formas 

de ilusão, seja a indução ideológica através dos meios de massa, seja pela confusão 

entre realidade e virtualidade.  

Quais estratégias visuais, técnicas e estéticas cineastas usaram para representar 

as realidades outras que se têm quando sua percepção está alterada? Essa é uma das 

                                                
2
 O termo psicodélico foi criado pelo psiquiatra Humprhey Osmand, um dos pioneiros no uso de 

psicodélicos em tratamento psiquiátrico, tendo sigo registrado pela primeira vez numa carta de Osmand 

para Adouls Huxley. As drogas podem ser divididas conforme sua ação no cérebro. Usualmente dividem-

se entre depressoras do sistema nervoso (álcool), estimulantes (cocaína, café, anfetamina) e pertubadoras 

(cannabis, lsd, DMT). Usualmente as perturbadoras são chamadas de alucinógenas, psicodélicas, 

fantásticas ou enteógenas. Os psicodélicos compartilham características em relação à farmacologia 

humana: 1) as modificações nos processos de pensamento, percepção e humor predominam sobre outras 

alterações; 2) a capacidade intelectual e a memória são minimamente afetadas; 3) estupor, narcose ou 

estimulação excessiva não são os efeitos predominantes; 4) os efeitos colaterais autonômicos são 
moderados; 5) a tendência à dependência é mínima. (GARRIDO, SABINO, 2009; DOBLIN, 2000) 

Etimologicamente psicodélico significa “revelar a mente” = psiqué (mente) + délico (mostrar, revelar). 

Psicodélico são substâncias ou práticas que alteram a consciência e os sentidos, proporcionando viagens 

interiores, insights, revelações, trocas, encontros consigo mesmo e com outros.  
3
 As pesquisas sobre Estados Não Ordinários de Consciência (Enoc) cresceram nos anos 1940 com a 

descoberta do LSD em 1943 por Albert Hoffman. Vários cientistas e autores se debruçaram sobre o 

assunto como Aldous Huxley, Thimothy Leary, Stanislav Grof, Robert Wasson, entre tantos outros.  
4
 Esta frase é o nome de artigo de Christian Metz.  
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perguntas que move minha pesquisa sobre discursos cinematográficos a respeito das 

drogas. Nesta obra, a arte que surge com o mito da objetividade e reprodução da 

realidade se propõe a pensar e representar uma realidade alterada.  

 

2. Cinemas  

Tecnologias que surgem depois do cinematógrafo parecem continuar na 

marcha pela busca pela captação e pela sensação de real. Hoje temos experiências 

cinematográficas em alta definição, com som digital perfeitamente sincronizado à 

história, e reproduções em 3D em escala global. Experiências com cinema 4D 

acontecem desde os anos 1970 e vão se popularizando - no sentido de que começam a 

surgir mais pontos de exibição, embora sejam cobrados valores nada populares. Em São 

Paulo, um cinema com a tecnologia 4DX tem mais de 20 efeitos (como luzes, água, 

vento, aromas e fumaça) e assentos que se movimentam para simular quedas, 

trepidações e aceleração
5
.  

Ainda assim, o potencial de ilusão do cinema não está necessariamente ligado a 

trepidações de cadeiras ou à interatividade. O dicionário online Aurélio diz que ilusão é: 

1. Engano dos sentidos ou pensamento; 2 - O que se nos afigura ser o que não é. O 

conceito de ilusão vem permeado pelo sentido da desconexão, de não-verdade. O erro, 

no caso do cinema, é o espectador acreditar, com maior ou menor intensidade, por um 

instante ou algumas horas, que aquela imagem à sua frente é real. Ou melhor, ele 

esquecer (propor a esquecer-se) que a imagem está de fato na sua frente e imergir nela. 

O espectador, durante uma sessão de cinema, se captado pela história, não sente mais a 

poltrona, a sala escura, o chão. Ele tem uma experiência emocional e mental que segue a 

proposta do filme.  

É interessante pensar que as ideias de imersão e interatividade às vezes usadas 

como sinônimos ou de forma próxima, sejam bastante diferentes no contexto abordado 

neste artigo. Arlindo Machado (2002) constrói delimitações para esses conceitos. Ele 

contrapõe a ideia de imersão e a ideia de agencimento ou interação. A primeira está 

ligada como o sujeito mergulha dentro das imagens digitais. Já a interação designa a 

sensação experimentada por um interator de que uma ação significante na experiência é 

resultado de sua escolha (MACHADO, 2002).  

                                                
5 “Saiba como funciona a sala de cinema 4DX, com efeitos como vento e água”, Folha de São Paulo. 

Disponível em: < http://guia.folha.uol.com.br/cinema/2016/02/1743303-saiba-como-funciona-a-sala-de-

cinema-4dx-com-efeitos-como-vento-e-agua.shtml> Acesso em: 29/01/2017 

http://guia.folha.uol.com.br/cinema/2016/02/1743303-saiba-como-funciona-a-sala-de-cinema-4dx-com-efeitos-como-vento-e-agua.shtml
http://guia.folha.uol.com.br/cinema/2016/02/1743303-saiba-como-funciona-a-sala-de-cinema-4dx-com-efeitos-como-vento-e-agua.shtml
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 Em O Discurso Cinematográfico: a opacidade e a transparência, o 

teórico do cinema Ismail Xavier fala como a celebração do realismo da fotografia 

acompanha o nascimento do cinema. O aumento da verossimilhança entre imagem e 

realidade graças ao movimento multiplica as teorias sobre a ilusão do cinema. Os 

conceitos de opacidade e transparência entram no mérito dessa discussão sobre a 

interpelação do sujeito possível. A opacidade se dá quando o dispositivo cinema (toda o 

aparato tecnológico e discursivo) é revelado a fim de ganhar distanciamento e crítica. A 

transparência se dá quando os mecanismos do dispositivo são ocultados em prol da 

ilusão. (XAVIER, 2005)  

É fácil perceber que a tradição hegemônica no cinema preza pela transparência.  

O cinema narrativo clássico segue esse caminho e é caracterizado por “um roteiro 

padrão e industrial, com doses bem-estabelecidas em suas situações de tensão e 

relaxamento. A intenção do cinema clássico é envolver o espectador e fazê-lo acreditar 

que a estória contada é „real‟”. (ZANI, 2009, p. 132) No artigo Cinema e narrativas: 

uma incursão em suas características clássicas e modernas (2009), Ricardo Zani 

explica que enquanto o cinema clássico liga-se ao cinema de gênero, o cinema moderno 

pode ser chamado também cinema de escolas, que incorporam projetos estéticos-

políticos e rompe com o clássico na falta de obrigatoriedade com relação à legibilidade 

da narrativa ou da progressão dramática. (ZANI, 2009). Cinema Clássico e moderno 

estão localizados numa linha histórica, onde o cinema clássico tem como precursor os 

primeiros filmes narrativos de D. W. Griffith, cujas iniciativas se consolidam em 

fórmulas da indústria Hollywoodiana a partir de 1930. Já o cinema moderno tem seu 

exemplo revolucionário nos anos 1960, indo justamente de encontro com as premissas 

do cinema clássico, já estabelecido. (SGANZERLA, 2001) 

Rogério Sganzerla, além de diretor de clássicos do cinema marginal também 

escreveu ensaios teóricos sobre sua prática artística. Algumas de suas contribuições de 

artigos de jornais foram republicadas no livro Por um cinema sem limites, em 2001. Ele 

nos lega, de certa forma, uma concepção bastante específica de cinema, de alguém que 

como realizador e observador, transitou entre o terceiro mundo e o mundo globalizado. 

Com a legitimidade da experiência, ele faz suas próprias concepções sobre cinema 

moderno e clássico, no artigo Noções de Cinema Moderno, de 1965, na flor dos 

acontecimentos que instituíram tal paradigma.  
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Várias características apontadas por Sganzerla como parte da estética do 

cinema moderno podem ser encontradas em Enter the Void. Por exemplo, a idéia de que  

“o cinema desce a altura expressionista, abandona o plongée, para situar-se à altura do 

olho” (SGANZERLA, 2001, p. 17). Sganzerla caracteriza o cinema clássico como uma 

narrativa que privilegia o plongé: “é um cinema que „vê do alto‟. Esse ponto de vista 

absoluto é uma espécie de visão divina sobre os homens e o mundo” (SGANZERLA, 

2001, p.16). Enter the Void se utiliza do plongé em boa parte da história, mas esse ponto 

de vista representa a visão de um só personagem. As transgressões de Enter the Void 

brincam com os paradigmas do cinema clássico e do moderno. Gaspar Noé utiliza-se de 

preceitos do cinema clássico, como a continuidade, a sequência lógica e o raccord na 

busca por uma história inteligível, com sentido, que tem turning points, clímax e 

resolução. Utiliza-se também da narração subjetiva e o monólogo interior (estratégias 

modernas, para Sganzerla) para envolver ainda mais o espectador.  

“Grande parte dos filmes modernos passa-se em exteriores reais, localiza-se no 

contato com a realidade bruta. Invade objetos como automóveis, corredores, em 

movimento, onde se sente as limitações da captação do real” (SGANZERLA, 2001, p. 

18). Nesse sentido, Sganzerla aponta para um realismo que Enter the void também usa e 

transgride. Os takes se passam em uma Tóquio real, que é explorada como cidade e 

cenário. Entra-se em escadas de emergência, clubes, carros, mas o mundo real é 

absolutamente alterado pela consciência do protagonista, constantemente drogado. As 

luzes de neon contaminam sua percepção e Tóquio parece um sonho luminoso.  

A revolução da câmera na mão, principal característica do Cinema Marginal, 

não chega nem perto da estética de Enter the Void, completamente “arrumadinha”, 

como diria Sganzerla. O cinema moderno chega para romper com o cinema clássico, 

com uma “displicência na montagem” e “absoluta liberdade narrativa” (SGANZERLA, 

2001), o que não acontece no filme de Gaspar Noé. Não existe a intervenção do real, 

como existia no cinema marginal onde o não-planejado, a improvisação tanto com os 

atores quanto com as câmeras, eram dispositivos essenciais. Noé intervém na realidade 

para criar a imagem que quer de forma bastante perfeccionista. Cada cena do filme teve 

um trabalho excepcional de direção de arte, luz e fotografia.  

A sua forma de representar estados não ordinários de consciência busca um 

realismo estético, e não uma experimentação de montagem, como é o caso do brasileiro 

Meteorango Kid – uma viagem intergaláctica. A estética deste filme é tipicamente 
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marginal com uma imagem suja e montagem fragmentada. Ele conta a história de Lula, 

um universitário que fuma cannabis e está revoltado e atormentado. Para o doutor em 

artes Tadeu Chiarelli, é na montagem do filme que se mostra a alteração o estado de 

consciência proporcionada pelo efeito da maconha
6
. Noé se utiliza de outras estratégias 

para demonstrar esse estado alterado de consciência, menos na montagem (clássica) e 

mais na fotografia e na adulteração das paisagens reais, transformadas em psicodélicas.  

 

 

Figura 1. Paisagens Psicodélicas de Enter the Void 

 

Essas categorias de cinema moderno e clássico são postas aqui para nos ajudar 

a perceber o roteiro narrativo como uma estratégia poderosa de interpelação do 

espectador, mas não quer dizer que o cinema contemporâneo não pode transgredir a 

progressão dramática e ainda assim interpelar o sujeito para outro mundo; ou que a 

narrativa confusa e que rompe preceitos do roteiro clássico não consigam, com outras 

técnicas e estratégias, imergir o espectador, não mais na história, mas nas imagens-

sensações
7
. No caso de Enter the Void, utilizando estratégias clássicas e modernas, 

aponta para uma estética pós-moderna.  

                                                
6 (Entrevista. Drogas. Contraplano. São Paulo: Sesc TV. Exibido em 2013, acesso pelo site. Programa de 

TV. Disponível em: http://contraplano.sesctv.org.br/debate/drogas/. Acesso em 03/02/2017)  
7 Imagem-sensação é um conceito desenvolvido por Alita Sá Rego no artigo “Imagem-sensação: o cinema 

do devir-outro de Tsai Ming-Liang”, que dialoga com os conceitos de imagem-movimento e imagem-

tempo de Deleuze. Para caracterizar a obra de Ming-Lang, ela trabalha com a ideia de blocos de 

sensações, e de imagens-nuas. Nesses sentidos, é uma das novas formas de compreender essa 

inteligibilidade narrativa do cinema moderno.  

 

http://contraplano.sesctv.org.br/debate/drogas/
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Stuart Hall, no livro A identidade Cultural na pós-modernidade (2006), coloca 

a década de 1960 como um marco da pós-modernidade. É através de transgressões dos 

paradigmas estabelecidas que se dá a emergência do sujeito pós-moderno. Ao contrário 

do sujeito iluminista, que se caracteriza pela “essência humana”, o sujeito pós-moderno 

está imerso em diversas lógicas que, de muitas formas, lhe tiraram a autonomia a 

centralidade. Hall cita as teorias estruturalistas, que nos coloca como fruto do meio; o 

surgimento da psicologia e do inconsciente; a linguística de Ferdinand Saussure, que 

afirma a língua como uma entidade que não se submete aos controles humanos. Ainda, 

ele dá grande importância aos movimentos feministas, anti-bélicos, jovens, negros e 

gays, que promovem rupturas sem volta na sociedade ocidental, nos anos 1960. A 

globalização e esses outros processos são vistos como práticas que descentram o sujeito 

e esse descentramento é chave para entender a pós-modernidade. 

A história de Enter the void, nesse sentido tem um viés pós-moderno. O 

personagem principal, Oscar (Nathaniel Brown), é um homem desterritorizalizado, um 

americano vivendo em Tóquio. Ele busca experiências psicodélicas cada vez mais 

intensas, num afastamento da realidade que se impõe com morte, saudade e tédio. As 

experiências psicodélicas, embora não citadas no livro de Stuart Hall como marcos da 

pós-modernidade, foram centrais nos movimentos político-sociais que ele cita, seja a 

instauração do subconsciente, o movimento negro, o anti-bélico, a contracultura. Os 

anos 1960 foram o ápice de uma cultura psicodélica que vinha se estruturando próximo 

da ciência, da psicologia, da psiquiatria e dos laboratórios desde os anos 1940. Essa 

década revelou o uso recreativo, terapêutico e lúdico dos psicoativos, que começa com 

investigações psiconáuticas de intelectuais, passa por experiências psiquiátricas e chega 

até baladas techno ao redor do mundo. É parte da experiência psicodélica a quebra do 

antropocentrismo. Os psicodélicos proporcionam sensações de integração ao mundo e 

portanto de percepção de si mesmo como parte de um todo gigantesco. A pequenez do 

homem é uma das características exploradas por Noé.  

Oscar está bastante perdido quanto o seu lugar no mundo.  Ele transita nas 

baladas de Tóquio, indissociado da sua identidade americana, sempre numa atmosfera 

ameaçadora, sempre visto como o outro, o diferente. Relacionando-se principalmente 

com outros estrangeiros, ele e sua irmã, Linda, vivem numa bagunça assumida num 

apartamento de um cômodo, que reflete a relação perturbada dos dois. Num mundo sem 

pais, sem país e sem perspectiva, a única coisa que eles têm é um ao outro. Oscar é um 
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sujeito pós-moderno, sem território, sem credo, pequeno perante o mundo e suas 

imposições, entregue às sensações.  

 

3. No vazio,  a revelação através de si  

Enter the Void (Entre no Vazio) é um nome bastante instigante para um filme, 

justamente porque alguns autores consideram que o poder ilusório do cinema se dá 

justamente pela sua instância “fantasmagórica”. “Se o espetáculo cinematográfico dá 

uma forte impressão de vazio é porque ele corresponde a um „vazio no qual o sonho 

emerge facilmente‟” (METZ, 1971, p. 23 apud GRASSET, 1946, p. 297). Christian 

Metz, no artigo A respeito da impressão de realidade no cinema afirma que a 

materialidade é guia nas conceituações sobre o real. Porém, o movimento não é 

exatamente material, e ainda assim é real. O cinema, imaterial e real, não seria 

representação, mas realidade outra, realidade do movimento. (METZ, 1971) 

Lançado no Brasil como Viagem Alucinante, o filme utiliza-se de estratégias 

para transmitir ao espectador Enocs.  Desde a primeira até a última cena, o mundo é 

visto através do olhar de Oscar, um traficante americano que vive em Tóquio. A 

exploração da câmera subjetiva é radicalizada.  

O filme começa com créditos estroboscópicos em diversas cores neon, que 

piscam, se movem e se transformam em imagens. As luzes estroboscópicas foram 

usadas pelos os pioneiros do eletro-encefalograma para estimular o cérebro e criar 

padrões de resultados. Revelam-se alucinatórias. Também podem causar tontura e 

ataques epiléticos. A cultura psicodélica, inclusive, influencia em muito o uso dessa 

tecnologia.   

Mesmo que as alucinações tenham gerado pouco interesse nos 
laboratórios, eles receberam muita atenção do mundo underground 

dos anos 60, especificamente de escritores da geração Beat, que 

começaram a construir seus próprios estroboscópios. Neste artigo, 
descrevemos como uma ferramenta ordinária da neurofisiologia se 

transforma em meios para a iluminação espiritual ou uma máquina de 

sonhos. (MEULEN, B; TAVI, D. JACOBS, B., 2009, p. 316) 

 

O escritor William Burroughs teve particular interesse no trabalho com luzes e 

alucinações do neurofisiologista William Grey Walter. Junto com seu amigo Brion 

Gysin eles construíram um cilindro luminoso com uma camada giratória e cheia de 

buracos que chamaram de Dreamachine (Máquina de sonhos) e usavam como indutor 

de alucinações.  
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Noé revela seu grande conhecimento (e experiência) sobre o tema psicodélico 

dessas formas sutis. Com as luzes estroboscópicas, ele inicia o espectador numa 

atmosfera já alucinante. Abusa dos efeitos digitais e da tecnologia a serviço da 

impressão de realidade que quer passar. Utiliza-se do mundo material, mas com um 

filtro luminoso, neon e subjetivo. Cria imagens de realidades não-materiais realistas.  

A primeira tomada é a imagem de um letreiro neon aparecendo e 

desaparecendo no preto da tela, de forma rápida. Logo, a frequência diminui e 

conseguimos observar o letreiro. A brincadeira imagem-preto se tornam mais lenta e 

percebemos que é um olho abrindo e fechando para o mundo. Simula-se a exata visão 

de Oscar, o protagonista, que conversa com a irmã Linda (Paz de la Huerta), debruçada 

no parapeito da varanda. A primeira cena acontece em seu minúsculo apartamento, onde 

eles conversam sobre o Livro Tibetano dos Mortos, que o amigo Alex (Cyril Roy) 

emprestara-lhe. Essa é a primeira dica sobre o que virá a seguir, mas que passa 

desapercebida. Logo depois, ele fuma DMT.  

Nesta cena, vemos primeiro as mãos de Oscar preparando o cachimbo, a 

imagem do cachimbo se aproximando cada vez mais da câmera, que cumpre a função 

do rosto de Oscar, encenando a chegada do cachimbo à boca. Enquanto isso, ouvimos 

os pensamentos de Oscar, representado por sua voz mais sussurrada do que quando ele 

realmente está falando. No seu monólogo interno, ele questiona porque a irmã acha que 

ele é um junkie (drogado). Ele repete diversas que ele próprio não é um drogado, ao 

mesmo tempo em que pega o isqueiro para acender o cachimbo com DMT. Ele apaga a 

luz, acende o cachimbo. A partir daí, vários minutos de uma animação psicodélica: 

luzes de diversas cores formam estruturas geométricas que se parecem ao mesmo tempo 

com estruturas neurais, sanguíneas e espaciais, intercalando-se em movimentos fluidos.  

Colocar o “eu” em cena vem se mostrando cada vez mais necessário para mim, 

na medida em que eu escolho objetos de pesquisa com os quais eu mantenho uma 

relação intensa, não só acadêmica
8
. Em janeiro eu tive duas experiências psicodélicas 

com o uso do cogumelo Stropharia cubensis, sobre as quais eu escrevi relatos de 

campo, baseando-me na auto-etnografia e na psiconáutica. Apesar da experiência 

psicodélica ser absolutamente diferente em seu sentido para cada pessoa, baseando-se 

na minha própria experiência e no relato de outros psiconautas, é possível afirmar que, 

                                                
8 Desde 2015 venho fazendo diários de campo das minhas experiências com psicodélicos, especialmente 

aquelas que acontecem em espaços públicos e coletivos, numa pesquisa sobre território e marginalidade. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stropharia_cubensis_costappp.jpg
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esteticamente, ela tem muitos pontos em comum: intensidade das cores e das luzes, 

impressão de distorção e derretimento dos objetos, alucinoses na qual a fluidez das 

formas e as perspectivas geométricas são recorrentes. Objetivamente, a descrição visual 

proposta por Noé desta viagem é realista. É bastante óbvio que a experiência de usar um 

psicodélico é absolutamente diferente de assistir a essa experiência sendo representada 

em tela, por maior que seja o realismo da cena. Nesse sentido, o cinema total desmorona 

como mito. A experiência de imersão criada por um filme como o de Noé se dá pela 

identificação com as questões existenciais de Oscar, não pelo realismo alcançado.  

 

 

Figura 2. A viagem de DMT pelas lentes de Noé 

 

A ilusão associada às experiências do cinema e do uso de drogas surgem como 

potências negativas sendo o cinema associado a comunicação de massa e a droga vista 

como paraíso artificial. Os teóricos da Escola de Frankfurt desenvolvem os conceitos de 

Indústria Cultural e Sociedade de Massa na primeira metade do século XX, que passam 

a reverberar cada vez mais na academia e na sociedade, especialmente depois das 

experiências da II Guerra Mundial. A disseminação do anti-semitismo pelo Partido 

Nazista foi possível devido à utilização de uma ferramenta que se tornou hegemônica 

em nosso tempo: a propaganda. Essa publicidade aliou-se aos meios de comunicação de 

massa, como a TV e o cinema, revistas, material escolar, música, teatro… Penetrou toda 

a cultura e só assim conseguiu estabelecer-se como política. O poder da tecnologia de 
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controlar os corpos associa-se sem dificuldade com as idéias de inércia e a passividade 

dos espectadores do cinema.  

Por sua vez, o uso de drogas também é visto como uma experiência 

negativizada de ilusão. Mais de 150 anos depois de ser publicado, o livro Paraísos 

Artificiais, de Charles Baudelaire, encontra-se bastante alinhado à leitura hegemônica 

sobre o uso de drogas que ajudou a consolidar.  O autor, numa linguagem que aterroriza 

e seduz, fala sobre suas experiências e de outros burgueses com o ópio e o haxixe, 

revelando bastante sobre os paradigmas de saúde e moralidade da sociedade europeia do 

final do século XIX. O romancista faz uma incitação ao uso, ao mesmo tempo em que 

condena essas substâncias. Elas levam ao paraíso, mas esse paraíso não é moral, não é 

bom. O discurso criado sobre drogas por Enter the Void não se liberta desse moralismo. 

Os personagens são viciados, traficantes, gigolôs e prostitutas de um submundo do qual 

todos nós já ouvimos falar, vimos em filmes, novelas, reportagens. Gaspar Noé cria uma 

atmosfera que confunde sonho e realidade, mas esse sonho é quase um pesadelo, 

impulsionado pelo uso de drogas.  

 

3. Considerações Finais  

A narrativa de Enter the Void é, basicamente, o que acontece com Oscar depois 

que ele morre - segundo a tradição contida no Livro Tibetano dos Mortos. Ou, segundo 

o diretor, é a morte de Oscar, enquanto sob efeito do DMT, o que leva ele a ter aquela 

viagem. Alex, o amigo, é o único que leu o livro e interpreta a morte como uma 

megatrip: 

Depois que você morre, seu espírito deixa o corpo. Depois 

você consegue ver toda a sua vida como que refletida num espelho 

mágico. E aí você começa a voar, como um fantasma. Você pode ver 

tudo que acontece ao seu redor. Você consegue escutar tudo. Mas não 
conseguirá se comunicar. E depois começa a ver luzes. Diferentes 

tipos de luzes, luzes de várias cores. E essas luzes são portais que te 

levam para níveis superiores de existência. Mas a maioria das pessoas 
ama tanto esse mundo que elas não querem ser levadas embora. Então 

tudo se transforma numa badtrip e a única saída é a reencarnação. As 

badtrips são como pesadelos. Todos os seus medos se tornam 
realidade. E fará você se borrar de medo, como quando acontece na 

sua mente. Nesse ponto você desejará nunca ter morrido. Então novas 

luzes começam a aparecer que representam casais fazendo amor. E 

uma luz começa a iluminar suas barrigas e se você se aproximar, você 
terá uma visão da sua vida futura. E daí você escolhe a vida que achar 

melhor.  (NOÉ, 2009, 17:23 -20:00) 
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O filme segue essa descrição de Alex sobre o que acontece com as pessoas 

após a morte. As críticas sobre o filme são ambíguas. Alguns dizem que o filme é um 

soco visual, mas que se sustenta num “fiapo de trama”
9
. Outras, que Noé é um dos 

poucos diretores que está tentando “fazer algo diferente com o meio, batalhando com os 

limites possíveis”
10

. A partir do momento em que ele sai do corpo, flutua pela cidade 

seguindo o amigo Alex, que corre até Linda, que trabalha numa boate de striptease. 

Oscar observa, sempre em plongé, sua irmã fazendo sexo com um cliente e recebendo a 

notícia de sua morte. Muitas luzes estroboscópicas depois somos levados a conhecer a 

história dos irmãos e o acidente de carro que matou seus pais. Nenhum detalhe é 

poupado nessas cenas, com muito sangue, deformações corporais e choro de Linda. A 

partir desse momento, quando Oscar não está com a visão subjetiva flutuante, o vemos 

sempre por trás. Temos a visão da sua cabeça raspada circulando por sua própria vida 

em ambientes predominantemente coloridos e neon, numa cidade exclusivamente 

noturna.  

Gaspar Noé divide os críticos. Ele é conhecido pelo filme Irreversiblé (2002), 

que é considerado violento e extremo
11

, perturbador e ultra-realista
12

. A obra ganhou 

projeção por conta de duas cenas: um assassinato onde a vítima tem seu crânio 

arrebentado por um extintor de incêndio e um estupro de onze minutos sem cortes. Por 

sua vez, ainda que o caráter perturbador de Enter the Void não seja negado, a obra foi 

visto como um filme menos agressivo, que testou os limites do cinema
13

 

Em Enter the Void, a cena mais chocante é o aborto ao qual Linda submete-se, 

uma cena que não pula etapas do procedimento, que termina com feto o numa bandeja 

cirúrgica. A impressão que dá quando Linda engravida é que Oscar está prestes a entrar 

em sua barriga para reencarnar como filho de sua irmã. Quando acontece o aborto, 

parece ser o fim dessa perspectiva. Porém, na sequência final, Alex e Linda fazem sexo 

e Oscar entra em Linda através de sua vagina, e vê a união entre espermatozóide e 

óvulo, onde sua consciência habitará. Temos a certeza de seu re-nascimento na última 

cena, mas não de seu destino. O recém-nascido, depois de recostar-se ao seio de Linda é 

                                                
9 “Crítica: Enter the Void”. Disponível em: <https://nerdice.com/enter-the-void-2> Acesso em 01/02/2017 
10 “Film Review: Enter the Void”. Disponível em: https://www.theguardian.com/film/2010/sep/23/enter-

the-void-review. Acesso em 01/02/2017 
11 Idem 
12

 “Filmes Mais Perturbadores do Planeta #8: Irreversível”. Disponível em: 

<http://www.getro.com.br/2014/10/filmes-perturbadores-irreversivel/#.WJS-jzsrLIU> Acesso em: 

02/02/2017 
13  “Film Review: Enter the Void”. Disponível em: https://www.theguardian.com/film/2010/sep/23/enter-

the-void-review. Acesso em 01/02/2017 

https://nerdice.com/enter-the-void-2
https://www.theguardian.com/film/2010/sep/23/enter-the-void-review
https://www.theguardian.com/film/2010/sep/23/enter-the-void-review
http://www.getro.com.br/2014/10/filmes-perturbadores-irreversivel/#.WJS-jzsrLIU
https://www.theguardian.com/film/2010/sep/23/enter-the-void-review
https://www.theguardian.com/film/2010/sep/23/enter-the-void-review
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levado para outro setor do hospital, em mais uma sequência angustiante, onde só vemos 

as luzes do teto e ouvimos um bebê chorando depois de ter tido seu cordão umbilical 

cortado. 

 

 

Figura 5. Radicalizando a experiência da câmera subjetiva como recurso narrativo 

Gaspar Noé revela, em entrevista
14

, que outros filmes que não Enter the Void 

lhe parecem mais próximos de imitar com perfeição as experiências psicodélicas, como 

The Pleasure Dome
15

 (1954), de Kenneth Anger ou os curtas de Jordan Belson. “Esse 

filme é mais um filme narrativo que brinca com esses sentidos”, reflete ele (NOÉ, IFC, 

2010). Apesar do comentário, as obras citadas não parecem mais realistas do que as 

cenas do uso de DMT produzidas por Noé. Em um dos fragmentos da obra
16

 de Belson 

imagens circulares e luminosas transformam-se suavemente em outras ao som de um 

ruído grave e tranquilizante. Outro, mostra uma forma de cristal em movimento circular 

por onde luzes coloridas refletem. Ambas têm uma imagem desgastada, de vídeo 

cassete, muito menos vibrantes do que as imagens apresentadas por Noé. As referências 

estéticas de Noé no momento da viagem de DMT parecem vir da natureza, do corpo 

                                                
14

 “Gaspar Noé‟s Trip into the „void‟”. Disponível em< http://www.ifc.com/2010/09/gaspar-noe> Acesso 

em 02/02/2017 
15

 “Kenneth Anger‟s Inaguration Of The Pleasure Dome (1954) The „78 Eldorado Version 
“ https://vimeo.com/26491270> 
16

 “World (excerpt) by Jordan Belson”  https://vimeo.com/89192891. Acesso em: 03/02/2017 

http://www.ifc.com/2010/09/gaspar-noe
https://vimeo.com/26491270
https://vimeo.com/89192891
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humano: flocos de neve, neurônios, tentáculos, fluxo sanguíneo. Essas são as possíveis 

interpretações das imagens virtualmente criadas. As animações de Benson parecem 

querer te hipnotizar. Os movimentos são circulares, enquanto os movimentos propostos 

por Noé são pulsantes, nos lembrando que aquela experiência se dá dentro do corpo. 

Não há intenção de hipnose, mas de identificação com Oscar.  

Já a obra de Anger acima citada oferece uma sequência que contribui para o 

significado de insanidade, mas não de psicodelia. Cenas nonsense, carregadas de 

incômodos corporais, máscaras grotescas e rock instrumental, podem representar uma 

catarse, ao acionar diversas angústias. Mas a psicodelia não trabalha a nível emocional 

somente, ela muda os sentidos, a forma como a mente e o corpo percebem o mundo. 

Para representar minimamente isso, é preciso ter a sacada de Gaspar Noé de explorar as 

técnicas digitais numa distorção na medida certa da realidade material e na criação 

realista de uma realidade imaterial.  
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