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1. Resumo 

Este projeto divide-se em duas partes, sendo a primeira uma análise do filme 

Evolução de uma família filipina (2005), do cineasta Lav Diaz (1958), relacionando 

forma e conteúdo para estudar o todo da obra; já a segunda parte busca encontrar 

uma fundamentação estética para o cinema de Diaz, com ressonâncias do cinema 

social de seu conterrâneo Lino Brocka (1939-1991) e do cinema “contemplativo” 

contemporâneo, mas nunca esquecendo como Diaz incorpora e interioriza isso para 

constituir seu cinema único no cenário atual. 

 

2. Introdução 

O cineasta filipino Lav Diaz tem ganhado notoriedade nos circuitos 

internacionais como diretor de “filmes extensos”. À exceção de suas poucas 

produções de estúdio, realizadas em começo de carreira e cujo controle artístico ele 

não detinha plenamente, suas obras restantes duram de quatro a onze horas; 

Evolução, foco deste trabalho, possui esta duração máxima. 

 Esse corpus, para os que decidem desbravá-lo, tem se revelado um dos mais 

coesos e coerentes da cinematografia contemporânea, tanto em sua estética quanto 

no âmbito não estético ou de conteúdo. A primeira pode ser descrita suscintamente 

como sagas pessoais e nacionais filmadas em longos planos-sequência, enquanto 

que o segundo apresenta uma busca incessante pela verdade e por manter presente 

a memória do passado, continuamente esquecido pelos filipinos e pelos humanos. 

Mas esses dois campos, da forma e do conteúdo, não se separam entre si, pois Diaz 

não cinde as preocupações artísticas de suas preocupações históricas: o “filme 

extenso” é a forma que ele encontrou para traduzir sua cosmovisão e melhor retratar 

as lutas e o estado de sua nação como o percebe. 

As características supracitadas estão consolidadas na obra independente que 

Diaz vem realizando, mas elas não foram completamente dadas de início. O 

percurso que ele desenvolveu revela-se nas características internas de Evolução, 

seu primeiro projeto, que levou onze anos para ser concluído. Sendo filmado em 

dois momentos (1997 e 2003), eles destoam em sua montagem e mise-en-scène – 

fotografia, movimentos e angulação de câmera – porque Diaz ainda experimentava 



sua concepção artística, mas como obra concluída o filme já anuncia muito do que 

virá quanto a essa concepção.1 

 

3. Objetivos 

 O título do projeto encerra os vários planos das evoluções no cineasta, e são 

estas que se almeja compreender: a própria obra Evolução de uma família filipina; a 

evolução não cronológica e labiríntica de sua narrativa; a transformação estilística 

dentro do filme, realizada nos dois tempos mencionados na trajetória de Diaz; a 

evolução de sua abordagem fílmica – com raízes no cinema “engajado” e no 

“contemplativo” – numa forma inaudita na História do Cinema. Mas a evolução da 

obra não se revela estando contida em si mesma, sendo necessário um espectador 

com quem ela possa dialogar: assim se faz necessário estudar também a interação 

e dificuldades no encontro entre o filme e quem imerge nele, para entrever o que é a 

experiência de estar diante de uma obra de Lav Diaz. 

 

4. Metodologia 

 Espera-se que a divisão em duas partes deste projeto possa melhor revelar 

como cada uma reflete e se espelha na outra, tal qual um díptico. A primeira delas 

envolve uma análise mais “concreta” ao se concentrar no estudo factual da obra 

Evolução, analisando alguns de seus momentos, as evoluções dentro de si tanto na 

história contada quanto na estética que a envolve; a segunda parte, por seu turno, 

transforma-se num estudo mais abstrato para encontrar as origens possíveis e a 

consolidação num quadro geral do cinema de Diaz. Analisando questões e 

problemas do cinema político, tendo-se em mente Lino Brocka, e do cinema 

contemplativo contemporâneo, chega-se à questão do tempo e da imagem na obra 

de Diaz, o que ilumina aspectos de Evolução e também de trabalhos posteriores, 

cujo estudo detido não compete a este espaço. 

 
                                                           
1 Cf. a entrevista com o director in TIOSECO, A. “A conversation with Lav Diaz”. Disponível em: 

http://criticine.com/interview_article.php?id=21. Acesso em 11/03/14. 

http://criticine.com/interview_article.php?id=21


5. Desenvolvimento 

Primeira Parte. Evolução narra a história de Ray, um bebê acolhido pelos 

Gallardos, uma família de pequenos fazendeiros filipinos; mas, quando criança, sua 

mãe adotiva e louca é morta e ele foge de lá, sendo depois acolhido pelos 

Santelmos, uma família de mineradores. Já adolescente, Ray vê uma tragédia 

ocorrer também com sua segunda família, decidindo voltar à primeira e retomar sua 

existência onde a deixara. Permeando a história ficcional, o filme insere cenas de 

arquivo de momentos-chave na História filipina de 1971 a 1987, mas elas não são 

mera contextualização: pois a obra embaralha os tempos passado, presente e futuro 

de sua narrativa ficcional e insere as seções documentais tentando revelar um nexo, 

uma complementaridade entre a história das duas famílias e a da nação como um 

todo.  

O primeiro período de filmagens (1997) engloba as sequências em que Ray 

ainda é uma criança; já o segundo período (2003), aquelas em que já se tornou 

adolescente, pois o intervalo da produção – devido a uma crise criativa sobre os 

rumos desta obra – e o envelhecimento natural dos atores da primeira fase foram 

aproveitados para compor um segundo momento na vida desses personagens, 

também envelhecidos em alguns anos. Isso se faz notar mais claramente com o 

intérprete de Ray, Elryan de Verya, cujo personagem cresceu tanto quanto ele. Mas 

também há um crescimento, uma evolução, dentro da estética da obra: se 

predominam na primeira fase, filmada em película, cenas mais curtas, planos mais 

fechados (destacando as feições dos atores) e maior uso de câmera na mão, na 

segunda fase, filmada em digital, faz-se sentir uma consolidação da estética que 

marcará as obras posteriores de Diaz, com planos-sequência longos, priorizando 

uma continuidade espaço-temporal ou interna. 

A interação entre as sequências em película e digital dá-se em especial na 

primeira metade da obra, enquanto que na segunda as cenas ficcionais são quase 

exclusivamente do segundo período de filmagens, portanto em digital. Mas na 

metade restante da obra ocorre com maior intensidade uma interação entre a 

narrativa ficcional e as cenas documentais de época, como que havendo uma 

correspondência entre a história dos personagens a da nação filipina: Kadyo, tio de 

Ray em sua primeira família, parte em busca do sobrinho e são inseridas cenas da 



People Power Revolution, movimento de protestos não violento que conseguiu 

derrubar a ditadura Marcos e colocar em seu lugar o governo Aquino, coroando as 

esperanças do povo filipino por um governo democrático e digno. Essa busca, esse 

anseio por instaurar uma pátria em harmonia consigo mesma, é em essência a 

mesma coisa que move Kadyo a procurar seu sobrinho em seu desejo de reunir a 

família cindida desde a morte da mãe adotiva de Ray, anos antes, de modo a formar 

não apenas uma sobrevivência, mas uma vivência tão plena quanto puder ser nas 

condições adversas em que os Gallardos se encontram. Mas essa abertura de 

possibilidades, no plano dos personagens e no plano de toda a sociedade, acaba 

encontrar mais violência e repressão: Kadyo acaba sendo morto, a família Santelmo 

desintegra-se quando um de seus filhos é sequestrado por um grupo rival de 

mineradores e outro filho extermina esse grupo e no plano das cenas históricas, o 

governo Aquino ordena um violento massacre contra manifestantes, conhecido 

como o Massacre de Mendiola. A estruturação da obra faz coincidirem tais 

momentos de morte e catástrofe, que parecem apontar para um fechamento das 

possibilidades desses personagens, no qual suas esperanças são esmagadas tanto 

no contexto particular quanto histórico. 

Mas a obra não poderia terminar escondendo a esperança em seus 

recônditos. Após a tragédia na família Santelmo, Ray decide retornar a sua primeira 

família. Ao longo do filme, ele fora mostrado como um personagem calado, à 

margem dos outros, dentro de uma família, porém não plenamente inserido em seu 

seio – e isso vale tanto para os Gallardos quanto os Santelmos. Ele é um 

personagem que não parece ter se encontrado, que não existe em consonância com 

o mundo em seu entorno, daí seu desligamento sem mais de existências anteriores 

(dos Gallardos); mas o que ele acaba fazendo é um retorno a sua existência 

primeira na esperança de ali encontrar uma segunda chance sobre a terra, 

retomando o passado, tornando-o novamente presente para poder com ele 

caminhar. O filme deixa os Gallardos na reunião de Ray com sua família, mas não é 

nesse ponto que a obra acaba. Há um epílogo intitulado “A História de Duas Mães”, 

no qual se insere uma perspectiva até então inédita: a da mãe biológica de Ray. Ela 

reconta em voice-over como retornara todo ano, dentro dos dezesseis anos em que 

se insere a narrativa, ao local onde abandonara o filho, em verdadeira repetência e 

atualização quase ritualística. Nas primeiras horas do filme, mostrou-se o momento 



em que uma mulher abandona um bebê e outra, que se mostrará louca, o acolhe; o 

epílogo faz reviver na memória do espectador esses momentos para lançar sobre 

eles uma luz nova, e com isso acaba por fazer todo um balanço da obra em suas 

dimensões afetivas e históricas: a mãe biológica nega seu próprio futuro na 

rememoração eterna de seu momento de erro; a mãe adotiva ignora em sua loucura 

o passado, ele permanecendo para sempre em brumas: em certo sentido, aquela 

mãe não tem futuro, e esta, passado, e ambas se complementam em sua 

impotência: a biológica é ausente, atuando somente de forma simbólica, a adotiva é 

presente, mas pouco conseguia fazer de fato por seu filho. Das duas mães surge 

Ray, que não pode viver no passado, ignorando as possibilidades do futuro, nem 

ignorar o passado, vivendo para o futuro: ele é a ponte em busca de tempos idos e 

do porvir, mas essa ponte não se erige fora de seu elemento – que é a família 

Gallardo, com quem faz a partilha do passado, com quem realiza seu futuro: eis a 

evolução de uma família filipina, mas uma evolução que não é dada num caminho 

ascendente, tendo de se fazer e refazer no diálogo dos tempos, na interação entre 

um presente que atualiza um passado e anseia pelo futuro. Não seria esse o 

caminho que também se faz necessário para a família filipina, a família da nação 

filipina, em busca de si mesma, em busca da terra-mãe na qual os tempos são bem-

aventurados e as estrelas indicam os caminhos dos humanos sobre a terra? 

 

Segunda parte. Lino Brocka é lembrado no contexto do cinema filipino como 

uma das vozes mais críticas contra a ditadura Marcos, em filmes como Manila nas 

garras do neon e Insiang que desnudam com veemência a pobreza e a violência 

urbana; Brocka também militou contra a censura num momento em que ela poderia 

terminar um projeto artístico em qualquer fase de realização.2 Mas Brocka também 

foi um diretor que nunca alcançou uma independência completa do sistema de 

estúdios filipino, em verdade suas obras mais lembradas constituem a exceção em 

sua longa filmografia por serem justamente aquelas em que sai do universo 

controlado – não raro amordaçado – desse modo de produção para saltar na 

                                                           
2 Cf. a análise do cinema de Brocka e uma contextualização do cinema da época in FRANCIA, L.H. 

“Philippines: Side-stepping history. Beginnings to 1980s”, in VASUDEV, A.; PADGAONKAR, L.; 

DORAISWAMY, R. (org.) Being & Becoming: the cinemas of Asia. Londres, Macmillian, 2002. 



contingência do mundo, perscrutando uma realidade de contradições e repressão 

que sua produção de estúdio, como a produção em geral feita no país, tenta 

mascarar. São poucas as obras nas quais Brocka conseguiu falar abertamente 

contra o regime e o status quo das Filipinas, mas são essas que o definem como 

autor. Contudo, a busca por uma maior liberdade de expressão não foi 

acompanhada pela procura por uma nova forma para exprimi-la; frente ao estado 

calamitoso das coisas e às poucas oportunidades de tratar delas, Brocka deixou 

para um segundo plano a busca de uma estética particular, para além do hiper-

realismo de filmar nas ruas que sai do esquema do realismo de estúdio. A questão 

que isso coloca para a obra independente enquanto arte é o problema de o próprio 

caráter artístico ficar à sombra da denúncia, do plano ético, numa estética que 

prioriza a ética – uma estética da ética; isso conduz ao risco de na obra artística 

ocorrer um levante do não estético, uma supressão do próprio caráter da arte sendo 

reduzido a um veículo de ideias. Se tais limitações espreitam essas obras e por 

vezes as prejudicam, elas abrem espaço para que cineastas futuros voltem seu 

olhar tanto para os problemas quanto para os trabalhos e tentem atualizar em obras 

futuras o que nas de Brocka permanecia como potência. 

Um problema complementar é apontado pelo cinema dito “contemplativo”; 

todo cinema é contemplação, e toda contemplação implica numa atuação sobre o 

que se contempla, mas no caso desse cinema particular tal ato é colocado como o 

fundamento de uma imersão em outro ritmo, outro tempo. Essas obras são em geral 

caracterizadas por uma valorização do plano-sequência, de uma continuidade 

interna espaciotemporal que faz calar o ritmo incessante da vida e se contrapõe ao 

ritmo do cinema nos moldes hollywoodianos. O fluir da obra coloca-se num registro 

com impassibilidade documental e o menos dramático possível, mas sem deixar de 

enaltecer as elusivas “pequenas coisas da vida”, a própria natureza da rotina: assim 

planos “sem ação”, com pessoas caminhando por um espaço, fazendo uma refeição 

ou contemplando o ambiente a sua volta são tão característicos. Nisso tais obras e 

cineastas parecem observar tudo o que o cinema clássico deixou de priorizar em 

suas narrativas, colocando tudo isso para a lente de aumento que é a tela. Mas 

contra as convenções clássicas, essa abordagem ela mesma cria suas próprias 

convenções, que não raro convertem-se numa fôrma, metendo tudo e qualquer 

coisa em tal esquema como se isso por si só garantisse que a realidade captada 



possa ser revivida plenamente em obra. Dessas amarras destaca-se a duração 

excessiva do plano-sequência: o ritmo que este constitui em sua extensão 

desmedida sufoca o trabalho do tempo; mas a “pressão” que ele exerce sobre a 

obra e sobre o espectador não equivale a um “esmagamento” pelo tempo. Ocorre 

nesse caso o contrário do que se passa no cinema como veículo de ideias, ocorre o 

aniquilamento do não estético. Tamanha desvalorização do conteúdo apresentado 

faz com que seu envolvimento estético apenas abrace o ar, o qual logo se torna 

rarefeito e leva a forma a trincar e colapsar.3 

A questão do tempo coloca-se no cinema engajado através da preocupação 

com os rumos da História, com a situação presente e o olhar expectante sobre o 

futuro; no cinema contemplativo ela aparece na busca de uma constituição rítmica 

que proporcione uma imersão na aparente tranquilidade do que se desenvolve na 

tela. Em seu cinema, Lav Diaz reúne esses dois planos, o da História e o da 

imersão, criando uma experiência singular com relação ao Tempo, constituindo sua 

obra como um cinema no tempo e contra o tempo. A imersão na tela se dá com o 

ritmo calcado num registro que preza a duração dos eventos, levando o espectador 

a adentrar esse universo e viver com seus personagens. O engajamento dá-se no 

caminhar de suas trajetórias e no sentimento de embarcar nelas; no início de uma 

obra de Diaz tem-se mais ou menos consciência da extensão do tempo por vir, 

horas e horas de possibilidades narrativas – acontecimentos, estados situações. 

Nisso a forma como que aniquila a ansiedade pelo futuro, fazendo com que o 

espectador volte-se ao hic et nunc da tela, num tipo de ligação que faz com que se 

deixe as coisas ocorrerem a seu tempo. Assim a persistência da memória e a luta 

contra o tempo são colocadas pela forma, sendo um cinema para o qual se torna 

primordial e essencial a questão do caminhar dos tempos, da necessidade de tornar 

o passado presente e com isso reaver e reviver a memória, atuando contra o 

esquecimento e contra o tempo que cria véus e acumula sua densa poeira na 

consciência humana. Mas essa resistência que se dá na forma e no conteúdo tende 

a revelar dois planos: “demorando-se” no presente, a forma dilata o registro e se 

                                                           
3 Cf. o debate entre críticos e cineastas, dentre os quais Lav Diaz, in AV FESTIVAL, AV Festival 12: 

Slow Cinema Discussion. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Ru_zMSHZW-E. Acesso 

em 21/07/14. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ru_zMSHZW-E


opõe ao movimento para o futuro; mas esse conteúdo de conflitos e lutas volta-se 

para esse futuro, no desejo de seus personagens verem concretizadas suas 

esperanças. Mas seus sucessos são postergados, seja pelas situações que se 

voltam contra elas, seja pela espera que o filme coloca para seus personagens e 

para o espectador. Esse processo torna-se mais intenso à medida que o filme vai 

caminhando para seu encerramento e as possibilidades antevistas no começo vão 

tornando-se mais e mais rarefeitas, deixadas para um futuro que não parece vir a 

acontecer, enquanto a câmera concentra-se no registro do presente, na espera de 

entrever lampejos de verdade que revelem a condição de uma luta e de uma 

resistência, a condição de todo um povo – seja pela própria imagem do povo como 

nas cenas de arquivo utilizadas em Evolução, seja na vida desses personagens que 

são a essência do macro. Assim Diaz constitui seu cinema, no qual o tempo torna 

tensa as interações entre forma e conteúdo, realizando um cinema de espera tanto 

quanto um cinema de lutas, e em ambos os planos ele busca desenvolver uma 

estética da resistência – no tempo, contra o tempo e pelo tempo.  

No tempo, pois é nesse plano que se move a imagem cinematográfica, sendo 

no tempo que ela se anima; contra o tempo, pois contra o esquecimento que o correr 

da História e a sucessão de seus eventos causam; e pelo tempo, pois a extensão 

longa dos filmes de Diaz coloca a necessidade da arte encontrar a melhor forma que 

atualize e traduza as próprias potencialidades, desenvolvendo-se em suas 

necessidades. O ritmo a que esse cinema propõe-se, a saga que ele narra em seu 

tempo – tudo isso constitui as necessidades inerentes da forma elaborada, e o 

cineasta não pode deixar de atendê-las porque se ele precisar restringir-se, ninguém 

mais poderá atualizá-las. Mas a arte estar preocupada consigo mesma não significa 

que ela desconsidere quem a encontre, pois a arte funda-se na vida e a ela deve 

retornar e ser reinserida. A difícil trilha aberta pelo cineasta transforma-se então na 

difícil trilha a ser percorrida pelo espectador. Nesse sentido pode-se entender que a 

completa contemplação é infactível, a obra passa a sempre exigir um diálogo com 

seu contemplador, que nem sempre terá essa resposta, nem sempre saberá como 

reagir ao que a obra apresenta, nem sempre compreenderá qual é a reação que tem 

diante dela. O contemplador torna-se também coautor desse todo que é a obra de 

arte, que parte do que é visível e material nas histórias particulares que registra, mas 

não se limita nem ao meramente visível nem apenas material. Pois a arte não é a 



soma dos elementos que a compõem, o cinema não é a soma de planos ou de 

técnicas utilizadas para obter a imagem: a arte e o cinema enquanto arte são um 

todo orgânico, um mundo em si mesmo – mas que não sobrevive e muito menos 

vive como coisa-em-si. A Arte não é ciência, não é conhecimento no sentido que 

esta entende; não é a vida ela mesma, nem tão-somente a estesia do agradável: a 

Arte é todo um mundo, uma pátria transcendental, que faz cessar a realidade 

enquanto tal, mas para que ela possa ser revivida em obra e pela obra para todo 

aquele que entrar em contato com ela, e dela acabar saindo elevado. 

 

6. Resultados 

As evoluções no cinema de Lav Diaz permitem entrever que nada é 

completamente dado nem completamente articulado, mas se mostra necessário um 

olhar, um gesto, uma intenção que atualizem as potências da forma artística; pois há 

coisas presentes desde a origem, e coisas que só se revelam em seu percurso. Em 

Evolução, Diaz busca articular uma correspondência entre os planos das famílias 

filipinas e da família filipina que é a própria nação; nisso o macro coloca-se como 

espelho do micro, e o micro, como essência do macro.4 A estruturação dessa obra, 

com seus tempos misturados, as histórias entremeando a História, também se 

coloca como atualização, “presentificação” de um tempo passado para ele ser vivido 

e revivido – no tempo e contra o tempo. Nesse sentido, forma e conteúdo do cinema 

de Diaz se relacionam e se problematizam, mas sem que simplesmente ocorra um 

levante do não estético ou um aniquilamento deste. Essas tensões formam um todo 

entre lutas, resistências e esperas, e do plano “bruto e material” anseia-se chegar ao 

plano “elevado e espiritual”, revelando toda uma condição – profundamente humana 

–, um estado de mundo no qual se anseia por uma cura para os males e traumas 

vividos, sentidos e rememorados, no qual se anseia por uma reconciliação entre 

mundo e homem. Mas isso é justamente entrevisto pela arte, como a arte de Diaz, 

que nasce da tristeza e dor, mas também da esperança; a arte coloca-se como uma 

habitação possível, um pressentimento, um prenúncio das possibilidades do porvir 

assim como uma forma que desloca da abertura e fluir dos tempos essas histórias, 

                                                           
4
 Cf. TIOSECO, A. op. cit. 



esses personagens, que passam a pairar sobre o mundo e se complementam no 

encontro com os sentidos humanos, com o espírito humano. 

 

7. Considerações finais 

As duas partes deste estudo podem ser consideradas dois tempos: a 

primeira, analisando Evolução, seria o “presente” no qual uma estética consolida 

suas bases; a segunda seria o “passado”, buscando uma origem e fundamento para 

essa estética presente. Mas faltaria o “futuro” para melhor compreender em suas 

profundezas a natureza e âmbitos da evolução no percurso de Lav Diaz, que não se 

faz numa única obra e sim numa continuidade de trabalhos, esse corpus em 

andamento formando todo um universo que tenta melhor entrever em sua forma o 

presente, passado e futuro que o arquipélago filipino contém, em seus muitos 

séculos de confrontos, dominações, catástrofes, esperanças, desencantos, 

indolências e lutas: eis a “prolongada tristeza dos filipinos”, que não raro se converte 

naquilo que os mobiliza – socialmente no plano da vida e artisticamente no da 

cultura, sendo Lav Diaz uma das grandes vozes desta, que sente, ouve e dá forma 

aos sofrimentos e lutas de sua terra natal. Contudo, um estudo mais detido desse 

“futuro”, dessa filmografia, demanda uma ocasião outra que os resultados aqui 

articulados apenas podem prenunciar. 
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