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A PAISAGEM POÉTICA NA ÚLTIMA TRILOGIA DE PATRICIO GUZMÁN 

Silvana Mariani1 

 
 

Resumo: Embora o cinema de Patricio Guzmán continuamente se proponha a realizar 
um exercício de memória sobre os traumas causados pela ditadura militar de Pinochet, 
a radical mudança estética em seus últimos filmes Nostalgia da Luz (2010), O Botão de 
Pérola (2015) e A Cordilheira dos Sonhos (2019) abriu espaço para uma maior 
subjetividade e experimentação poética. Nesta última trilogia, a partir da inserção de 
imagens simbólicas e de vastas paisagens da geografia chilena, o diretor convida a 
refletir de forma mais universal as relações de passado e presente. Essa forma ensaística 
que entrelaça estética e ética através de uma visão poética, embora tematize a perda de 
sentido através da representação dos traumáticos fatos históricos, presta-se ao mesmo 
tempo como campo de experimentação para a construção de sentido. Este texto 
abordará a ruptura estética ocorrida nesta última trilogia, procurando identificar de que 
maneira a escolha da paisagem como dispositivo condutor da narrativa contribui para 
uma maior imersão, contemplação e reflexão sobre os temas políticos abordados pelo 
diretor. 
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Introdução 

Em 2005, Patricio Guzmán realiza para a televisão francesa Mon Jules Verne, um 

filme que não tematiza, como em seus filmes anteriores, a história política do Chile, 

sobretudo aquela associada ao governo de Salvador Allende e ao consequente golpe de 

estado. A relação com o famoso escritor francês remonta à infância, quando uma 

professora apresentou a Patricio a obra de Jules Verne através de uma edição chilena 

não ilustrada. Fascinado pela obra, o jovem viajou por diversos lugares do mundo, 

através de paisagens imaginadas. A realização desse filme pode ter sido o gatilho que 

impulsionou Patricio Guzmán a escolher a geografia chilena como fio condutor para a 

trilogia que realizará em seguida, iniciando em 2010, com o filme Nostalgia da Luz, 

seguido por O Botão de Pérola (2015) e finalizando com A Cordilheira dos Sonhos 

(2019). 

 
1 Doutoranda em Estudos Artísticos FLUC/CEIS20. 
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Na trilogia em questão, ocorre uma virada subjetiva e espacial. O diretor buscará 

nas paisagens rastros de memórias que possam trazer respostas para aqueles que foram 

as vítimas do violento processo político instaurado no Chile a partir do golpe de 1973. 

Através de uma poética construção fílmica, Guzmán nos fará viajar por paisagens 

cósmicas, assim como pelas deslumbrantes paisagens da geografia chilena, marcadas 

por desertos, rios e montanhas, sem jamais se afastar daquilo que sempre interessou ao 

diretor: denunciar a ditadura. 

Este texto abordará a ruptura estética ocorrida nesta última trilogia, procurando 

apontar: 

 - Como é representada a paisagem nos filmes dessa trilogia. 

- Quais os principais dispositivos narrativos criados pelo diretor, para 

construir uma paisagem fílmica que se relacione com a memória.  

 

Paisagem e natureza 

Por estarem intrinsicamente conectados com a experiência da paisagem, para a 

análise dessa trilogia que explora exaustivamente a geografia chilena, vou recorrer a 

conceitos estudados nas ciências geográficas. Procurarei identificar como esses 

conceitos se relacionam na construção da paisagem fílmica. Enquanto a Geografia 

procura compreender como se dão as relações entre ser humano e ambiente físico, 

agrupando conceitos como espaço, lugar e território em categorias, para uma maior 

compreensão da representação da paisagem na construção fílmica, será importante no 

contexto deste trabalho observar o que distingue o conceito de natureza do conceito de 

paisagem.  

Para a Geografia, o espaço é uma extensão física, um lugar que pode ser 

percorrido, enquanto a noção de lugar implica a presença humana e está relacionada 

com as experiências humanas com o meio. Por sua vez, o território tem relação com 

processos de transformação do espaço geográfico, com delimitações, portanto com 

relações de poder. Para Jens Andermann (2013), a paisagem surge dessa tensão que 

existe entre espaço e lugar, que também se define na pintura e no cinema entre a relação 

entre forma e fundo: “São, portanto, diferentes modos de articulação entre, por um lado, 
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um corpo e seu aparato sensorial e, por outro, a extensão em que esse corpo avança em 

busca de aberturas e assentamentos”2 (Andermann 2013, 33, tradução nossa).  

Conceitos como natureza e paisagem muitas vezes se confundem. Georg Simmel, 

um dos primeiros filósofos preocupado em elucidar a diferença entre esses dois 

conceitos, em “Philosophie der Landschaft”3, artigo publicado em 1913, aponta: 

 

“Por natureza, entendemos a conexão infinita das coisas, o 

nascimento e destruição ininterruptos das formas, a unidade fluente 

dos acontecimentos, que se expressa na continuidade da existência 

temporal e espacial. [...] a natureza não tem pedaços, é a unidade de 

um todo, e no momento em que algo é recortado dela não é mais 

inteiramente natureza”4 (Simmel 2013, 471, tradução nossa). 

 

Para Simmel, a paisagem é precisamente uma demarcação, um enquadramento, 

uma estrutura mental que “vive apenas pelo poder unificador da alma”5 (2013, 480). 

Dentro dessa mesma linha argumentativa, Javier Maderuelo (2015) afirma:  

 

 “A paisagem não é sinônimo de natureza, tampouco é sinônimo 

do meio físico que nos rodeia ou no qual nos situamos, mas sim é uma 

construção, uma elaboração mental que o homem realiza através dos 

fenômenos das culturas”6 (Maderuelo 2015, 12, tradução nossa). 

 

O conceito de paisagem, como o conhecemos, tem sua origem na arte, 

especialmente na contemplação da arte pictórica. Logo, a paisagem não está num 

 
2 “Se trata, pues, de diferentes modos de articulación entre, por una parte, un cuerpo y su aparato 
sensorial y, por otra, la extensión hacia donde avanza este cuerpo en busca de aperturas y de 
asentamiento” (Andermann 2013, 33). 
3:“Philosophie der Landschaft”, em português Filosofia da Paisagem. 
4 “Unter Natur verstehen wir den endlosen Zusammenhang der Dinge, das ununterbrochene Gebären und 
Vernichten von Formen, die flutende Einheit des Geschehens, die sich in der Kontinuität der zeitlichen 
und räumlichen Existenz ausdrückt. [...] Die Natur hat keine Stücke, sie ist die Einheit eines Ganzen, und 
dem Augenblick, wo irgendetwas aus ihr herausgestückt wird, ist es nicht mehr ganz und gar Natur” 
(Simmel 2013, 471). 
5 “Sie ist ja selbst schon ein geistiges Gebilde, man kann sie nirgends im blossen Äusseren tasten und 
betreten, sie lebt nur durch die Vereinheitlichungskraft der Seele” (2013, .480) 
6 “El paisaje no es un sinónimo de naturaleza, ni tampoco lo es del medio físico que nos rodea o sobre el 
que nos situamos, sino que se trata de un constructo, de una elaboración mental que los humanos 
realizamos a través de los fenómenos de la culturas” (Maderuelo 2015, 12). 
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território ou na natureza, mas no olhar de quem a contempla. Ainda segundo Maderuelo, 

“é a intencionalidade estética colocada na contemplação a que transforma um lugar em 

paisagem”7 (2015, 14, tradução nossa). Barbara Pichler e Andrea Pollach (2006) 

argumentam ainda que a percepção da paisagem é moldada pelas condições sociais e 

culturais, o que Lefebvre (2006) define como "territorialidade". As autoras defendem 

que as paisagens desencadeiam memórias e sentimentos. A construção de uma realidade 

através da paisagem cinematográfica é feita por critérios subjetivos e objetivos e 

depende do que já sabemos e conhecemos e do que nossa própria história coletiva 

contribui para a interpretação e compreensão do filme.  

Nos estudos fílmicos, a paisagem está associada à sua função narrativa junto ao 

personagem, embora possa, por vezes, afastar-se dessa função e operar de modo 

espetacular. Como argumenta Martin Lefebvre (2006), a paisagem cinematográfica 

funciona como um cenário que pode ganhar autonomia ou não, dependendo da relação 

que ela estabelece com a ação dos personagens. Sem desvincular figura de fundo, a 

autonomização da paisagem no cinema acontece quando essa se desprende da sua 

função narrativa, quando o espectador se distancia da história e se concentra nas 

imagens em um ato de contemplação. A paisagem conduz então a momentos de reflexão 

sobre a própria ação, especialmente nas transições, nos tempos mortos e quando ela é 

mostrada com fundo musical.  

Na trilogia em questão, através de paisagens poéticas contemplativas, Guzmán 

utiliza esse recurso de desvincular a paisagem do personagem, com a intenção de gerar 

reflexão e construir o sentido da narrativa.  

 

Paisagem fílmica  

Partindo dos pressupostos apontados, entendemos que a paisagem no cinema é 

um constructo que envolve espaços, lugares e territórios, e que pode ser interpretada a 

partir de sua geografia morfológica e/ou simbólica. Para além da função de cenário ou 

de fundo, a paisagem consiste em um sistema de significados que é gerado a partir da 

construção narrativa. Como explica Ana Francisca de Azevedo (2006), “(...) o trabalho 

da paisagem opera-se como modo de enunciação do carácter semiótico-material do 

 
7 “És la intencionalidad estética puesta en la contemplación la que transforma un lugar en paisaje” (2015, 
14).  
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espaço, funcionando a experiência fílmica como meio privilegiado de afirmação do 

trabalho cultural de construção de significados” (Azevedo 2006, 22). 

A forma particular com que o cineasta articula a representação fílmica dos 

espaços a partir das escolhas dos lugares, dos enquadramentos, do ponto de vista, dos 

movimentos da câmera, do uso da paisagem sonora, da música, das vozes e da 

montagem, transforma paisagem em um discurso, num enunciado.  

Interessa aqui analisar como esse discurso, na trilogia em questão, se articula 

através de dispositivos narrativos particulares que, combinados com as paisagens 

naturais, agregam um valor simbólico à obra. 

 

Dispositivos Narrativos 

Paralelamente à sua trajetória como diretor, Patricio Guzmán exerce também um 

trabalho de educador, refletindo sobre o gênero documentário. Em seu livro didático 

Filmar o que Não se Vê (2017)8, o realizador expõe o que entende por dispositivos, ou 

agentes narrativos, apontando exemplos tanto em seus próprios filmes, como em obras 

de outros autores. O diretor chama o dispositivo de “envoltório narrativo”. Também 

considera o dispositivo uma alegoria, uma metáfora. O dispositivo é um fator que 

“impulsiona a história”, afirma Guzmán (2017, 38). Deste modo, determina que os 

dispositivos naturais do documentário são basicamente três: personagem, fato e viagem. 

Sinteticamente, podemos identificar esses três dispositivos na trilogia em questão: em 

todos os três filmes há uma viagem ao Chile, para contar um fato (a ditadura e suas 

consequências), através de seus personagens, no caso os entrevistados. Além desses três 

dispositivos e de uma série de outros pequenos dispositivos que aparecem no decorrer 

dos filmes, identificamos a paisagem como um forte condutor da narrativa. Este último 

permite uma imersão nas imagens, possibilitando ao diretor direcionar a narrativa 

dentro de sua intenção que, no caso da trilogia, é a de buscar na paisagem a inscrição 

da memória da ditadura. 

Dado o caráter transdisciplinar do conceito de paisagem, como apontam Filipa 

Rosário e Iván Villarmea Álvarez (2017), a paisagem permite interpretações 

multidisciplinares da relação espaço/lugar. Jens Andermann (2012) considera a 

paisagem como forma de pensar politicamente o presente. O autor sugere que o papel 

 
8 Editado originalmente em 2013, pela Editora FIDOCS (Festival Internacional de Documental de 
Santiago de Chile ), sob o título “Filmar lo que no se ve: una manera de hacer documentales”. 
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da paisagem na inscrição da memória merece ser mais amplamente investigado, assim 

como se investigam os museus, arquivos e monumentos. Ao indagar marcas indeléveis 

do tempo impregnadas na paisagem, a trilogia de Guzmán demonstra que esta, através 

de indícios, sinais, ruínas, pode se transformar em testemunha reveladora.  

No primeiro filme da trilogia, é no deserto de Atacama que seus personagens 

estarão imersos e, através de um jogo de espelho entre imagens do firmamento e do 

deserto, informações do passado são trazidas para o presente, seja através das inscrições 

nos cerros, das ruínas dos cemitérios e prisões, ou através dos restos de ossadas 

encontrados pelas mães que escavam a terra com as próprias mãos em busca de seus 

familiares. No segundo filme da trilogia, a imersão na paisagem das águas dos 

arquipélagos e os resquícios encontrados no fundo do mar ajudarão a contar a história 

tanto do extermínio dos povos originários quanto dos desaparecidos políticos. No 

terceiro e último filme da trilogia, são as paisagens da Cordilheira dos Andes, 

contrastadas com as paisagens urbanas, que conduzirão a narrativa para contar a história 

do desaparecimento de uma utopia política.  

Procuraremos demonstrar em seguida, quais são as principais estratégias 

estéticas, poéticas e narrativas adotadas para criar e representar a memória nos filmes 

da última trilogia de Patricio Guzmán. E ainda, quais os principais dispositivos 

narrativos criados pelo diretor, com vista a construir uma paisagem fílmica que se 

relacione com a memória.  

 

Construção fílmica 

No prólogo de abertura do filme Nostalgia da Luz, uma sucessão de planos mostra 

engrenagens que se movem de forma lenta, e o mecanismo complexo de um aparelho 

que inicialmente não sabemos qual é, até que aos poucos entendemos ser um velho 

telescópio. Os fortes ruídos das engrenagens indicam que estamos em um local 

pequeno, que em seguida perceberemos ser a cúpula de um observatório astronômico. 

A sequência é interrompida pela inserção do título e créditos do filme, e continua até a 

abertura de uma fresta na cúpula, por onde entra uma intensa luz branca que, fazendo 

uma fusão com a imagem do telescópio, nos lançará para o espaço celeste, onde 

veremos uma sequência de fotografias em preto e branco da superfície da lua. 
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Imagem 1 - Fusão em Nostalgia da Luz (2010) 

 

As fotos da NASA, mostradas em primeiro plano, são exploradas em suas 

texturas, ressaltando os detalhes da crosta. Os ruídos iniciais são substituídos por uma 

música instrumental, marcada por pequenos motivos musicais que se repetem na região 

aguda, acompanhados por sons que são gradativamente adicionados nos registros 

médios e graves por uma orquestra de cordas. A densidade dramática aumenta à medida 

que tons mais graves são adicionados, expandindo a harmonia que sustenta as notas 

agudas. Essa sequência termina novamente com a fusão, ainda em preto e branco, da 

textura da lua com a textura da sombra de folhas que se movem numa árvore, e que 

podem ser vistas através da janela de uma casa antiga. Voltam as cores e a música é 

substituída pela paisagem sonora ambiental e pela voz do narrador, que passa a discorrer 

sobre sua paixão pela astronomia, enquanto vemos reflexos de luz sobre objetos e 

móveis dentro de uma casa antiga. A voz intimista do narrador evoca lugares, 

lembranças da infância, o amor pela ficção científica, a vida provinciana no Chile.  

Uma nova fusão entre o pó estelar e a imagem de uma árvore com folhas que 

sacodem ao vento em frente da casa nos transportará para as paisagens constelares, 

agora acompanhadas do relato do diretor sobre como essa vida tranquila acabou, 

enquanto a poeira cósmica se movimenta como pássaros em bando. A sequência 

termina com imagens de objetos empoeirados e abandonados dentro de um antigo local 

de observação astronômica, possivelmente o mesmo local da sequência inicial. As 

imagens que formam texturas com a poeira cósmica indicam a passagem do tempo.  
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Essa forma poética de introduzir os lugares, os espaços e as paisagens, se repetirá 

durante todo o filme, através de diferentes dispositivos narrativos. Somente depois 

desses oito minutos introdutórios, veremos a imagem do planeta terra com uma mancha, 

que o narrador descreve como sendo um lugar onde não existe qualquer umidade: o 

deserto de Atacama. Aqui começam aparecer os personagens de Nostalgia da Luz. 

Vemos pés que caminham sobre a terra seca do deserto, a paisagem passa a ser cenário. 

Depois de uma sequência de imagens onde o diretor comenta sobre as características 

geológicas do deserto, mostra imagens espetaculares do céu sobre o Atacama e das 

antenas do Observatório Alma, maior complexo astronômico do mundo, começam a 

surgir os personagens que irão relatar suas experiências com o deserto e com as 

galáxias, trazendo memórias do passado para o presente. O filme conecta as reflexões 

do astrônomo Gaspar Galaz e do arqueólogo Lautaro Nuñez com os depoimentos das 

mulheres de Calama, que procuram seus parentes desaparecidos. Outras vítimas da 

ditadura como Luiz Henríquez, que foi prisioneiro num campo de concentração 

clandestino no mesmo deserto, trarão depoimentos importantes para reconstrução da 

memória.  

A descrição detalhada dessa sequência inicial do filme ilustra o modus operandi 

do realizador e a forma particular com que ele nos introduz ao universo que deseja 

narrar, fazendo-nos penetrar em imagens com forte apelo estético. Essas imagens nos 

preparam para adentrar o deserto, guiados pela voz do narrador, o próprio diretor, 

através de uma trama poética que convida a participar na construção de sentido da 

narrativa. A experiência estética da imersão na paisagem conduzirá a uma reflexão 

sobre a relação espaço-tempo, sobre política e memória, conectando histórias que 

parecem díspares, mas que se entrelaçam nas camadas do tempo.   

As paisagens funcionam por sua vez como metáforas. Em 2010, em entrevista à 

pesquisadora Cecilia Ricciarelli, Guzmán expressa sua intenção de utilizar paisagens 

celestiais e terrestres em seu filme Nostalgia da Luz, para tratar de temas políticos:  

 

“[...] Vou usar a astronomia como ponto de partida e como 

metáfora, como um fio condutor para o conteúdo e a estética do filme. 

Evocando as últimas descobertas da astronomia - em um país tão 

periférico como o Chile -, quero destacar indiretamente o contraponto 

entre certos estados da sociedade e certos estados da matéria: energia 
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escura, fascismo, nebulosa, depressão, buraco negro, eclipse, 

amnésia, etc.”9 (Guzmán, em Ricciarelli 2011, 200, tradução nossa). 

 

Essa mesma forma de construção narrativa se repetirá nos filmes O Botão de 

Pérola e A Cordilheira dos Sonhos: escolha de dispositivos narrativos que partem do 

particular para o universal, uso de metáfora e alegorias.  

Uma sequência do filme O Botão de Pérola ilustra como Patricio Guzmán 

trabalha com metáforas. Nessa sequência, em que vemos paisagens e escutamos a voz 

do narrador, o diretor associa a natureza à história política do Chile. A explosão de uma 

supernova é comparada ao “tremor de terra” que ocorreu no país com o golpe de Estado. 

Imagens tranquilas da natureza são substituídas por outras de troncos de árvores 

ressecadas, queimadas, quebradas, mortas, enquanto o narrador relata o trauma do 

golpe. Fotos da natureza em primeiro plano são intercaladas com imagens em 

movimento de uma região montanhosa. A paisagem sonora de explosões nas geleiras e 

ventos fortes intensificam a dramaticidade do relato que descreve as formas de tortura 

aplicadas pelos aparelhos repressivos do Estado. 

 

 
Imagem 2 – Árvore morta em O Botão de Pérola (2015) 

 
9 “[...] Utilizaré la astronomia como punto de partida y como metáfora, como hilo conductor para el 
contenido y la estetica del filme. Evocando los ultimos hallazgos de la astronomía – en un país tan 
periférico como Chile-, quiero resaltar de manera indirecta el contrapunto entre ciertos estados de la 
sociedad y ciertos estados de la materia: energía oscura, fascismo, nebulosa, depresión, agujero negro, 
eclipse, amnesia, etc.” (Guzmán, em Ricciarelli 2011, 200.). 
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Em uma sequência bastante similar, no filme A Cordilheira dos Sonhos, vemos 

imagens serenas da casa e do bairro onde vivia o realizador, enquanto relata sobre como 

filmou A Batalha do Chile. A imagem de uma rua tranquila com um allée de árvores 

de grandes proporções fusiona lentamente com as imagens de nuvens de uma grande 

erupção de um vulcão, sugerindo a violência do Golpe de Estado. 

Em outra sequência do mesmo filme, fotos em primeiro plano de rochas rachadas 

são sucedidas por um zoom de aproximação da cordilheira que se esconde atrás de 

nuvens, enquanto o narrador diz que a cordilheira permaneceu como testemunho e viu 

coisas que “queriam nos esconder”. Nuvens similares são vistas sobre a cidade de 

Santiago do Chile. A silenciosa cadeia de montanhas se torna metáfora de um 

testemunho silencioso da história de um sonho de transformação social que não se 

cumpriu. 

 

 
Imagem 3 – A montanha que se esconde em A Cordilheira dos Sonhos (2019) 

 

Na curta descrição aqui exposta de algumas cenas dos filmes que compõem a 

última trilogia de Patricio Guzmán, vimos como o diretor, adentrando a geografia 

chilena, envolve a audiência pelas indagações das imagens. Fotografias de objetos e da 

natureza são exploradas em suas texturas e formas, fundindo-se com paisagens físicas 

e sonoras, buscando na materialidade, na imanência, um meio de trazer a memória da 

ditadura para o presente. Personagens evocam lugares de memória, revelando que 

paisagens muitas vezes espetaculares ocultam camadas do tempo que podem ser lidas 
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como um livro. Essa forma ensaística, que entrelaça estética e ética através de imagens 

poéticas, embora tematize a perda de sentido mediante a representação dos traumáticos 

fatos históricos, presta-se ao mesmo tempo como campo de experimentação para a 

construção de sentido. É através da imersão na paisagem, que em muitos momentos se 

automatiza, que emergem os relatos de quem vivenciou a violência da ditadura. 

Explorar a dimensão estética da paisagem foi também o caminho ético encontrado por 

Patricio Guzmán para compreender o Chile de hoje, insistindo para que não se apague 

a memória de sua história recente de terror. 
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