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FADE IN: 

 

SEQUÊNCIA 1 – EXT/DIA  

 

Black. Fade in da inscrição: “Temporão: adj. Que acontece 

ou aparece antes do tempo ou fora do tempo próprio”. Fade 

out da inscrição. Som da narração entra em fade. 

 

Era uma vez, na Índia, cinco cegos. Certa vez 

um estranho animal foi trazido para a cidade. 

Curiosos, os cegos queriam conhecer a novidade 

e foram até o bicho. Chegando lá cada um 

apalpou uma parte do animal: tromba, rabo, 

barriga, pata e orelha.  

 

Fade in de planos da tromba de um elefante que se varia 

entre detalhes desfocados e focados.  

 

O primeiro cego ao pegar na tromba logo 

concluiu:  

 

- Eu jamais iria adivinhar! Este animal é 

idêntico a uma serpente! Mas não morde, porque 

não tem dentes na boca.  

 

A tromba é a fusão do nariz e o lábio 

superior. Mangueira sensível e forte o 

suficiente que pode ter cerca de quarenta mil 

músculos.  

 

Fusão para peças de um quebra cabeça desmontado.  

 

Fusão para plano próximo de malabarista rodando uma bola de 

vidro (bola de contato) com habilidade e destreza.  

 

A esfera é a totalidade. Não tem fim, nem 

começo, está sempre girando! E a parte interna 

da esfera? 

 

Fusão para plano da lua.  
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A crua realidade, ao toque de nossas mãos, 

enche todos os espaços vazios. Translucida 

transborda e escorre por entre os dedos até as 

profundezas da escuridão misteriosa. Em nossas 

palmas, sobram pingos de abstrações e gotas de 

metáforas. Mas o que não se pode tocar, 

evapora. No ar. Se perde no espaço. 

 

Fusão para plano detalhe desfocado de uma mão de criança 

que se funde com o céu.  

 

Fusão para plano de foto do deserto de sal que se aproxima 

em zoom tentando focalizar um objeto que se encontra ao 

fundo irreconhecível.  

 

Mas o que existe para além da capacidade de 

nossos sentidos? Os olhos só enxergam até o 

horizonte.  

 

As palavras reduzem as idéias. Mas a fala tem 

vida própria, ela também provoca idéias.  

 

Corte tela preta ou plano de orelha pra tromba. 

 

“Isso não é um cachimbo”. 

 

Fusão para planos da tromba do elefante.  

 

Essa onda sonora que meu ouvido está captando 

está agora sendo transcrita para o circuito do 

meu cérebro e formando portanto essa imagem de 

cachimbo. Você reconhece isso como um 

cachimbo, e veja você esta ouvindo isso de um 

ângulo e eu estou olhando de outro.  

 

Fusão para plano de estrada ou plano deserto de sal de 

carro em movimento.  

 

Uma experiência rápida e intensa. Como um 

estalo. Eu já estive aqui! Não estive. Essa 

sensação de já ter visto aquilo antes.  

 

Fusão para planos de gotas d’ água que caem na própria 

água. Pingos se repetem, reverberam, bolhas se fundem na 

água em movimento de trás pra frente. Uma massa de água se 

movimenta e forma uma massa com movimentos cíclicos.  

 

Um Déjà vu. Uma impressão psíquica, uma 

produção mental. Ou seria outra face da 

realidade? Distorção da percepção. Acaso da 

intuição. Confusão no destino. Dos sentidos.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Percep%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sentidos
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Uma cisão do umbilical conceito de presente, 

passado e futuro. Pela onda luminosa, leva o 

tempo de um raio. De jangada leva uma 

eternidade, de avião o tempo de uma saudade. A 

ponta de um iceberg chamado tempo. Impressão 

de viver uma vida que já passou. Mas esse 

evento não ocorreu, é diferente da memória. É 

um Déjà Vu.  

 

Letreiros com a frase: A distinção entre passado, presente 

e futuro é apenas uma ilusão teimosamente persistente. - 

Albert Einstein. 

 

SEQUÊNCIA 2 – EXT/DIA  

 

Fusão para planos do rabo do elefante que aparecem focados 

e desfocados em movimentos rítmicos e cíclicos que 

hipnotizam.  

 

O segundo cego ao tocar o rabo do animal 

corrige o primeiro: 

 

- Você está enganado. Este bicho é como uma 

corda frenética, fina e firme presa em uma 

rocha. Posso até me pendurar nele! 

 

Som do mar (misturado com som do rabo) antecipa a fusão 

para planos do mar. Planos das ondas que batem na areia 

alaranjada pelo nascer ou por do sol.  

 

As ondas vão e vêem e vão e são como o tempo. 

Impressão de viver uma vida que já passou. 

Nada do que foi será de novo do jeito que já 

foi um dia. O passado é um tempo que reaparece 

e que nos espera no final de cada ciclo. A 

vida vêem em ondas como um mar. Acho que já 

ouvi isso antes num indo e vindo infinito. 

Tudo o que se vê não é igual ao que a gente 

viu a um segundo. Monótona repetição das 

mesmas abominações. Tudo muda o tempo todo no 

mundo. Aqui dentro senti como uma onda no mar. 

Uma ilusão teimosamente persistente. Como uma 

onda no mar. 

 

Fusão para planos que abordem a repetição! Um que aborde a 

questão do desfoco (duplo), outro do movimento repetido, 

talvez a própria montagem repetida, enquadramento fora do 

centro,  
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O passado é um tempo que reaparece e que nos 

espera no final de cada ciclo, como uma idade 

vindoura. Dessa forma, o futuro é ao mesmo 

tempo o fim dos tempos e o seu recomeço.  

 

Fusão para plano dos pés de uma pessoa subindo uma escada.  

 

O Deja Vu é uma sensação dupla e vertiginosa! 

O que acaba de acontecer já pertence ao mundo 

do infinitamente distante e, ao mesmo tempo, a 

antiguidade milenar está próxima. É um 

fenômeno perturbador que causa uma fusão!  

 

Fusão para plano detalhe de senhora tricotando que foca e 

desfoca nos pontos e no movimento.  

 

Pra mim parece que em estado de euforia ou 

ansiedade fico mais propensa ao Deja Vu, a 

situação é até embaraçosa porque acabo 

tentando intervir num possível desfecho 

daquele "flash de memória" onde o passado e 

futuro se fundem... É um caos. Quando subo 

escadas me vejo terminar o ultimo degrau com o 

pé direito ou esquerdo. Ai eu sempre acerto e 

na hora troco o pé só para não acertar. 

 

Fusão para planos detalhes do quebra cabeça sendo montado. 

(31s) 

 

Isso me lembra o mito de Édipo. As escolhas 

não fazem senão acarretar exatamente o que era 

necessário, o que já tava prescrito. Não 

apenas meu movimento tava predeterminado, 

minha sensação de livre escolha foi 

predeterminada também. Tudo passa, tudo sempre 

passará como se o destino estive traçado e eu 

tivesse conhecimento do que me esperava. Foram 

momentos de solidão, eu perdia até motivação 

para fazer o que quer que fosse por achar que 

já teria feito. 

 

Eu sinto um gelo na barriga! Às vezes quando 

eu sinto um cheiro, principalmente aquele 

cheiro de chuva, sabe? Dava até náusea quando 

tinha um Déjà Vu.  

 

Fico quase em transe, não consigo fazer nada. 

Tento me distrair. Fico meio paralisado por 2 

segundos. Lento, como se estivesse em outro 

mundo.  Às vezes desmaio. Constantemente eu 
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sentia um formigueiro intensivo antes de um 

Deja Vu mais profundo.  

 

Fusão para plano detalhe de uma televisão de tubo. Vemos 

apenas os raios RGB na imagem. O zoom out afasta e revela a 

imagem de um elefante na televisão. O zoom in se aproxima e 

volta para “dentro” da televisão. Fusão interna para a 

mesma imagem (gravada ao vivo) e zoom out do elefante (no 

dia de gravação) revela um zoológico. 

 

Não façamos da tragédia um drama! Imaginem 

isso! Várias dimensões que nós vivemos. Agora 

imaginem que se por algum acaso houvesse uma 

falha nesse processo e parte das sensações e 

tudo mais, passasse de uma dimensão para 

outra! Eu acredito nisso, que os Deja Vus são 

falhas do nosso universo! Incrível!  

 

Pode ser uma viagem ao futuro que fazemos no 

sonho e depois quando estamos acordados e 

passamos pela situação, lembramos. Como se 

aquele sonho fosse um vestígio de uma memória 

de algo que eu ainda tava por viver. Então não 

é uma sensação de ter vivido algo é realmente 

uma intuição de algo que ainda iria acontecer. 

Não é doença! É um dom!   
 

Fusão para plano de folha de papel branca com dois traços 

pretos distantes. Uma mão faz então uma dobradura na metade 

unindo os dois pontos. (é a mesma folha que virará a 

borboleta). 

 

Antecipava conversas, terminava frases das 

outras pessoas, concluía o desfecho das 

notícias, palavra por palavra. As vezes achava 

que era capaz de adivinhar o futuro.  

 

Prevejo o futuro, mas deixo de tê-lo.  
 

Fusão para plano detalhe de uma mão digitando o seguinte 

texto no teclado. Tilt revela o próprio texto sendo escrito 

(texto da narração).  

 

Me espanta ainda mais saber que até Deus 

estaria condenado, cada vez que desperta, a 

tornar a dormir e a sonhar o mesmo sonho. Uma 

inflexível e monótona repetição das mesmas 

abominações.  
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Fusão para inseto em plano detalhe pousado na televisão 

sobre imagens da mão da criança (mesmo plano primeira 

sequencia).  

 

Quantos futuros se enraízam aqui, nesse 

momento. 

 

Fusão para imagens de um cemitério.  

 

Você diz do futuro. Gozado. Eu vivo cada dia 

como se fosse um passado que teria estado. Ao 

mesmo tempo me sinto estranho ao mundo como se 

fosse um espectador. Tinha vontade de morrer e 

voltar a nascer para novamente me deslumbrar.  

 

A chance de voltar no tempo por alguns 

segundos.   

 

Fusão para plano de relógio sendo derretido na lareira. 

(12s) 
 

E então, repentinamente, tive uma vaga noção 

do que seja sentir-se louco. Como quem 

vomitava o tempo indigesto. 

 

Fusão para plano estático de uma ponte. A água escorre e o 

vento movimenta as folhas ao redor. A imagem lentamente vai 

se transformando em um só quadro e todo movimento cessa 

quase que imperceptível. (60s) 

 

Se a intensidade do instante se torna duração 

fixa, estamos diante de uma impossibilidade 

lógica, que é também um pesadelo. É uma 

verdadeira condenação, pois nos encerra em um 

estado que, se não é a morte, tampouco é a 

vida. Reino de emparedados vivos, presos entre 

muros, não de ladrilho e pedra, mas de minutos 

congelados. 
 

O Universo físico se deteve. Numa laje do 

pátio uma abelha projetava uma sombra fixa. O 

vento havia cessado, como num quadro. Hladik 

tentou um grito, uma sílaba, a torção de uma 

das mãos. Compreendeu que estava paralisado. 

Não lhe chegava nem o mais tênue rumor do 

impedido mundo. Pensou estou no inferno, estou 

morto. Pensou estou louco. Pensou o tempo se 

deteve. Da perplexidade passou ao estupor, do 

estupor à resignação, da resignação à súbita 

gratidão.  
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SEQUÊNCIA 3 – EXT/DIA  

 

Fusão para planos da barriga do elefante.  

 

O terceiro cego apalpando a barriga corrige os 

dois. 

 

- Estão enganados! Esse animal é um ser 

gigantesco e muito forte! Posso tocar nos seus 

músculos e eles não se movem; parecem 

paredes... 

 

Fusão para planos detalhes de mãos apalpando paredes 

ásperas.  

 

Fusão para plano de mãos mexendo contra flores e de pé 

pisando na flor em reverse.  

 

Fusão para um plano em câmera lenta da barriga do elefante 

que muito lentamente entra em fusão com a imagem da senhora 

de água vermelha.  

 

O Deja Vu é quase um efeito da sua 

subjetividade que esta começando a funcionar 

de um modo distinto. Como que se dissociando, 

ou relaxando, perdendo essa capacidade de 

manter o foco. 

 

Me impressiona muito como se forma na minha 

cabeça através das referências de imagem e som 

que estão em volta. 

 

Fusão para plano da fumaça de um incenso que se dissipa se 

misturando ao ar.  

 

Fusão para planos de nuvens no céu.  

 

Abertas e intensas, fragmentadas e rarefeitas: 

sucessivamente uma imagem em fusão com outra 

imagem, outra imagem. Abolindo o ponto de 

vista, abolindo a perspectiva, abolindo a 

profundidade de campo e a geometria 

euclidiana.  

 

Fusão para planos da água do lago que evapora pela manha.  

 

Abolindo uma narrativa com antes, durante e 

depois. O Deja Vu põe em cheque a própria 

narrativa, o tempo histórico. Põe em cheque o 

sujeito.  
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Fusão para plano de homem sorridente que brinca atrás de 

grades como se estivesse preso. Faz então uma cara seria 

como se estivesse preso. Temos um flash e a imagem se 

congela em uma foto que lentamente vai ficando amarelada, 

velha e apagada. (ou foto do cara que tira sempre?)  

 

Que imagem você tem de mim? 

 

A moldura desse retrato em vão prende suas 

personagens. Estão ali voluntariamente, 

saberiam, se preciso, voar. 

 

Prende no quadro o tempo congelado. Quer 

prolongar o presente já passado. E lá jaz a 

luz presa na gaiola do tempo como um elefante 

nas grades do zoológico. 

 

SEQUÊNCIA 4 – EXT/DIA  

 

Fusão para planos detalhes das patas do elefante que dançam 

sobre o solo. 

 

O quarto cego pegando na pata e perna do 

animal disse: 

 

- Que bobagem! Isso é alto e forte, como uma 

árvore. Parece mais um tronco com unhas! 

 

Cinco unhas nas patas dianteiras, mas nas 

traseiras apenas três. Move com destreza e 

precisão, paira sobre o ar buscando o mais 

leve toque. A pata dança sensível e se espreme 

contra o solo, ao ritmo do vento. Em baixo dos 

ossos dos pés, uma almofada gelatinosa. 

 

Fusão para plano de mãos de um bebe brincando 

 

Goza, goza da flor da mocidade. Que o tempo 

trota a toda ligeireza. E imprime em toda a 

flor sua pisada. 
 

O Deja Vu atropela o tempo. No meu caso as 

experiências do Deja Vu se deram no inicio de 

um processo. São nessas fases de transição que 

percebo esse processo recorrente. Tenho a 

sensação que estou em um processo de mudança. 

Mas essa sensação não é nova, pois já passei 

por mudanças antes. Ao mesmo tempo a sensação 

que tenho agora é a de que nunca passei por 

isso. Esse ciclo irá se repetir e novamente 

parecerá algo desconhecido pra mim... 
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Fusão para planos da senhora de água vermelha.  

 

A lagosta cresce e sua casca endurece. Chega 

um ponto em que ela tem que jogar aquela casca 

fora, pra poder crescer! Mas há o preço de 

correr um risco porque tá sem sua proteção. 

Ela passa por um momento em que pode adquirir 

uma nova intensidade! É o tudo ou nada. Depois 

aquela casca de novo volta endurecer e ela 

volta a se proteger.  

 

Fusão para plano de pincel. 

 

Em uma sensação como essa de Deja Vu, a nossa 

relação bem coordenada com o ESPACO TEMPO é 

posto em cheque. É quando então ficamos sem a 

nossa casca! Precisamos talvez atravessar 

isso, essa multiplicidade. Talvez experimentar 

uma ameaça de dissociação, sofrer uma mutação. 

Ter acesso ao outro, mas não o outro que está 

fora, o outro em si mesmo.  

 

Fusão para quebra-cabeça sendo finalizado. A última peça, 

porém, não se encaixa.  

 

E acho que o que há de mais doloroso, nessa 

experiência, é que você está em busca de 

algo... (PAUSA) acredita que vai encontrar 

algo (PAUSA)...  entra verdadeiramente em um 

processo, em uma transformação. (PAUSA)... E 

ao final, não acha nada! O que é terrível! É 

uma desilusão absoluta, mas ao mesmo tempo 

pode ser uma saída.   

 

SEQUÊNCIA 5 – EXT/DIA  

 

Fusão para planos das orelhas do elefante. Intercalando com 

planos do lençol no cerrado.  

 

O último cego, que mexia nas orelhas gritou 

aos outros: 

 

- Vocês estão alucinados! Este animal tem 

movimentos bamboleantes, como se o seu corpo 

fosse uma empoeirada cortina ambulante. 

  

Suspensa fina ao ar, em movimento, cria uma 

brisa suave. Uma folha de papiro pesada abana 

o lençol ao vento quente. Voa borboleta de um 

metro e meio sem sair do chão! A orelha fina, 
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nada escuta, mas é a caixa de ressonância do 

ouvido. 

 

Fusão para planos de uma borboleta de origami (dobradura)  

 

O todo sem a parte não é todo. A parte sem o 

todo não é parte. Mas se a parte o faz todo, 

sendo parte, não se diga, que é parte, sendo 

todo.  
 
 

Plano retrovisor carro em movimento com por do sol ao fundo 

e dia já escurecido a frente.  
 

É como uma imagem em foco. Quando você tem uma 

imagem em foco você tem uma definição, não tem 

essa experiência de Deja Vu. Quando sai de 

foco é como se uma parte de você estivesse a 

frente e uma parte estivesse atrás. Há um 

atropelamento da percepção. Como se você 

percebesse antes de perceber, então ao invés 

de perceber você rememorasse.  

 

Plano de homem que caminha sobre o deserto de sal e sua 

imagem reflete na água rasa que cobre o sal.  

 

Ao invés de um, torna-se quase vários. Não é a 

realidade que esta adquirindo várias 

dimensões. É você! 

 

Som de vento se transforma em uma melodia suave. Fica um 

tempo só nessa trilha.  

 

Ele não existe antes de cada um tocar. Ele 

surge depois que cada um trouxe uma parte.  

Não é um ser que existe antes do encontro de 

cada um. Seria um ser que surgiu após o 

encontro. Uma imagem que costuramos, que surge 

no processo. Em uma espécie de virtualidade 

porque não é nem uma abstração, nem um objeto 

concreto. Ele é uma outra coisa.  

 

Fade out para créditos finais: 

 

Tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. 

Tenho que calar a voz. Tenho que dizer adeus. 

Dar as costas, caminhar. Decidido, pela 

estrada. Que ao findar vai dar em nada. Nada, 

nada, nada, nada. Nada, nada, nada, nada. 

Nada, nada, nada, nada. Do que eu pensava 

encontrar. 
 


