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AS QUATRO ESTAÇÕES DE INGMAR BERGMAN 

Ney Costa Santos1 

 

 
Resumo: No entardecer de sua vida Isak Borg se prepara para uma viagem a Lund, 
onde receberá um título honorífico. Ao invés do avião, ele opta por ir de carro a fim 
de, no caminho, rever lugares e emoções de sua vida. Borg viaja com a nora e três 
jovens a quem deu carona. É um road-movie bergmaniano. T.S. Eliot publica, em 
1943, os Quatro Quartetos, uma das obras máximas da poesia do século XX. São 
poemas sobre o tempo e nossa percepção de sua passagem, um continuum, uma 
duração que pode se superpor, coexistir com outras dimensões como o fluir de um rio 
interior. Em Morangos Silvestres (Smultronstället, Ingmar Bergman, 1957) no limiar 
do grande inverno, o professor Borg, durante o verão sueco, se reconcilia consigo 
mesmo e encontra uma inesperada primavera em meio ao outono de sua vida. Todas as 
estações contidas em um tempo que é sempre presente. Assim os acontecimentos do 
filme dialogam com os Quartetos até a reconciliação final. 
Palavras-chave: Cinema; Poesia; Música. 
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Os Quatro Quartetos e as Quatro Estações de Ingmar Bergman. 

No entardecer de sua vida, Isak Borg fará uma viagem a Lund onde receberá 

um título honorífico. Em cima da hora, ele decide ir de carro ao invés de avião. Será 

uma longa viagem de quatorze horas que lhe dará oportunidade de, no caminho, 

rever lugares e afetos de toda a sua vida. Borg fará a viagem com a nora Marianne e 

três jovens a quem dará carona após uma parada. É um road-movie bergmaniano no 

verão sueco em busca do lugar onde nascem os morangos silvestres, espaço de 

reencontro e reconciliação. 

Em 1936, Thomas Stearns Eliot publica Burnt Norton que comporá com East 

Coker, The Dry Salvages e Little Gidding os Quatro Quartetos que reunidos em 1943 

comporão uma das obras magnas da poesia do século XX. Burnt Norton é um poema 

sobre o tempo e nossa percepção de sua passagem, um continuum, uma duração que 

pode se superpor, coexistir com outras dimensões como o fluir de um rio interior. 
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“O tempo presente e o tempo passado 

Estão ambos talvez presentes no tempo futuro 

E o tempo futuro contido no tempo passado. 

Se todo o tempo é eternamente presente 

Todo tempo é irredimível” (Eliot 1981, 199).  

 

Isak Borg sabe que naquela viagem enfrentará os seus fantasmas na busca do 

espaço mítico onde brotam os morangos silvestres. 

 

 “Onde estão esses canteiros? 

O que poderia ter sido é uma abstração 

Que permanece, perpétua possibilidade, 

Num mundo apenas de especulação. 

O que poderia ter sido e o que foi 

Convergem para um só fim, que é sempre presente” 

(Eliot 1981,199). 

 

Logo no início da viagem, o carro sai da estrada principal e entra em um pequeno 

desvio. Borg diz a Marianne que quer mostrar-lhe uma coisa. Ele para o carro, os dois 

descem e caminham por um pequeno bosque. Borg aponta para uma casa e diz a 

Marianne que lá, até os seus vinte anos, passou todos os verões com a família. A nora 

diz que vai nadar um pouco no lago e deixa Borg sozinho. Ele busca reconhecer nas 

árvores, na casa que agora vê mudada, imagens de seu tempo e logo percebe o canteiro 

de morangos silvestres. Senta-se no chão, em baixo de uma árvore e toca as frutinhas 

com carinho. Apaziguado pelas lembranças, quando volta a olhar para a casa ela agora é 

a movimentada casa de sua infância e toda a sua família está lá outra vez. O vento leve 

agita as árvores e o olhar de Borg é o de alguém que rememora algo que lhe é muito 

caro. Aquele é um dos lugares onde brotam os morangos silvestres, onde os sonhos são 

revividos e os limites de espaço e tempo são transfigurados. 

 

 “Ecoam passos na memória 

Ao longo de galerias que não percorremos 

Em direção à porta que jamais abrimos 

Para o roseiral. Assim ecoam minhas palavras 

Em tua lembrança” (Eliot 1981,199). 
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Junto ao canteiro ressurge Sara, a prima com quem namorava e pretendia casar. 

Ela está catando os morangos e colocando-os em uma cesta. Borg a chama, mas ela 

não responde. Quem a invoca, Borg, a vê, mas não ela, Sara, a ele. De repente, entre 

os galhos, surge seu irmão Sigfrid que corteja Sara. Ela diz-lhe que colhe morangos 

para o bolo de aniversário do Tio Aron quando toda a família estará reunida. Sigfrid 

vai envolvendo Sara até beijá-la. Sem muita convicção, ela chora e diz que ele 

arruinou a sua vida. A cesta cai e os morangos se espalham pela terra. O sino da casa 

toca convocando a todos para o almoço. 

 

“Mas com que fim 

Perturbam elas a poeira sobre uma taça de pétalas, 

Não se” (Eliot 1981, 199). 

 

Eliot expõe sua concepção do tempo que tem ecos do Eclesiastes, de Heráclito, 

Santo Agostinho e Henri Bergson. O tempo é um fluxo interior da consciência, um rio 

contínuo, longe das regras da cronicidade mecanicista, onde pela espacialização e 

temporalização simultânea, duração real e concreta do tempo psíquico, o pensamento 

abarcaria uma coexistência dos momentos futuros, como comenta Ivan Junqueira nas 

notas da edição brasileira dos poemas de T.S.Eliot (1981, 286-287). 

Esse movimento no tempo é o que faz o professor Borg em Morangos Silvestres 

(Smultronstället, Ingmar Bergman, 1957). O realizador quebra a temporalidade das 

narrativas lineares tradicionais do cinema e superpõe memória e sonho; passado e 

presente iluminando o futuro de um homem que está no final da vida. O rio interior vai 

correndo em direção ao mar futuro e a percepção de seu fluir dá chance a Borg de 

compreender e se reconciliar consigo mesmo e com os outros, todas as estações de sua 

vida convergindo para o presente do verão sueco.  

Todas as estações contidas em um tempo que é sempre presente. 

 

“Outros ecos 

No jardim se aninham. Seguiremos?” (Eliot 1981, 199). 

 

Isak Borg entra na casa de suas recordações e observa a mesa de almoço. Borg 

vê a mãe dando ordens, repreendendo a uns e a outros. As gêmeas, suas irmãs, contam 

à família reunida que viram Sara e Sigfrid no canteiro de morangos. Sara, aos prantos, 
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se levanta da mesa e vai exatamente para o lugar em que Borg está. O clima fica 

pesado e outra irmã segue Sara. As duas ficam bem perto de Borg que agora assiste a 

confissão de Sara. Ela fala de suas qualidades: é fino, gentil, gosta de ler poesias, falar 

de amor, de vida após a morte, de tocar piano e quando tenta beijá-la o faz sempre no 

escuro. Sara diz que ele é muito melhor que ela. Borg olha para as duas com um leve 

sorriso de compreensão rememorativa. Sara diz que Sigfrid é perverso e excitante e 

Borg parece compreender que suas qualidades não são suficientes para que seja amado 

e que o amor obedece à outra e oculta ordem. Ele vê Sara correndo pelo jardim da 

casa, até que uma voz o desperta das lembranças perguntando se a casa que tanto olha 

é dele. A moça que faz a pergunta está em cima da árvore em que Borg está encostado. 

É a atriz Bibi Andersson que faz o papel da Sara prima e da jovem que faz a pergunta. 

Seu pai é o atual dono da casa e Isak Borg diz a ela que já viveu ali. Ela indaga para 

onde ele vai, Borg responde que está indo para Lund e a moça pede uma carona até lá. 

Seu nome é Sara, segundo ela, um nome estranho. Borg diz que seu nome, Isak, 

também é estranho.  

 

“O tempo passado e o tempo futuro 

Não admitem senão uma escassa consciência. 

Ser consciente é estar fora do tempo 

Mas somente no tempo é que o momento no roseiral, 

O momento na igreja cruzada pelos ventos ao cair da bruma, 

Podem ser lembrados, envoltos em passado e futuro. 

Somente através do tempo é o tempo conquistado”  

(Eliot 1981, 201-202). 

 

Podemos substituir o roseiral de Eliot pelo bosque e o canteiro de morangos 

silvestres de Bergman; o momento na igreja pela quase epifania da conversa após o 

almoço e o vinho e perceber que o tempo do poema e o do filme também convergem e 

se esclarecem mutuamente. 

A viagem prossegue com Borg dirigindo o carro. Ele observa os jovens pelo 

retrovisor e as conversas de Sara com os dois rapazes, Anders e Victor, parecem 

diverti-lo e revigorá-lo. Ele diz à jovem que teve uma namorada chamada Sara, que as 

duas se pareciam e que ela se casou com seu irmão, tiveram seis filhos e hoje, aos 
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setenta e cinco anos, continua bonita. Sara comenta que deve ser terrível envelhecer e 

Borg sorri. 

Em outro quarteto, The Dry Salvages, Eliot retoma a ideia do tempo como fluxo. 

 

“O rio flui dentro de nós, o mar nos cerca por todos os lados; 

O mar é também a orla da terra, o granito 

Que ele penetra, as praias onde arremessa 

Indícios de uma criação pretérita e diversa” (Eliot 1981, 217). 

 

 No filme, o espaço do almoço de Borg com Marianne e os jovens é um outro 

lugar onde nascem morangos silvestres. É ao ar livre, com o mar e linda paisagem ao 

fundo e, mais que tudo, há a fraternidade à mesa que ocasiões como essas, entre 

amigos, costumam proporcionar. Borg conta casos de seus tempos de jovem médico 

de cidade pequena. Todos parecem muito felizes. Após o café os dois rapazes do 

grupo iniciam uma discussão sobre Deus e Ciência. Embora com a intensidade 

característica da juventude, eles não são virulentos ou agressivos. Entre um charuto e 

um gole de vinho do Porto, Borg diz que sua opinião será considerada com ironia e 

que por isso ficará calado.  

O que há de primavera no outono invernal da vida de Isak Borg nesse almoço ao 

ar livre no acolhedor verão sueco? Eliot em outro quarteto, Little Gidding, observa que: 

 

“A primavera em pleno inverno é por si própria uma estação 

Sempiterna embora encharcada rumo ao poente, 

Suspensa no tempo, entre polo e trópico” (Eliot 1981, 227). 

 

Nessa cidade onde almoçam vive a mãe de Borg. Ele irá visitá-la e mais uma vez 

se confrontará com seu passado, esclarecendo os conflitos do presente e projetando o 

futuro. A matriarca abre velhas caixas de brinquedos que povoaram a infância de Borg 

e Marianne percebe o quanto a frieza emocional marcou a vida do professor. Mãe e 

filho conversam um pouco, mas logo se despedem. A viagem prossegue e Borg sonha. 

A cesta de morangos está jogada no chão e Sara, a prima, conversa com Borg e 

pergunta se ele já se viu no espelho. Diz-lhe que ele é um velho assustado à beira da 

morte e que ela tem a vida pela frente. Sara se justifica pela escolha feita no passado e 

Borg diz que a compreende, mas Sara afirma que isso não é possível, pois não falam a 
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mesma língua. Com alguma crueldade, Sara insiste que Borg se veja no espelho. Ele 

tenta sorrir e diz que dói. Ele deveria saber a razão de sua dor, mas a sabedoria de 

professor de nada adiantou. Sara se afasta, corre pelo bosque e pega uma criança que 

está em um carrinho. Entra em uma casa com um bebê ao colo e é Sigfrid quem abre a 

porta enquanto o carrinho permanece vazio no bosque. Borg caminha até se aproximar 

da casa de Sara e Sigfrid. Ele espreita e na sala vê Sara ao piano e Sigfrid ao seu lado. 

É uma imagem da felicidade conjugal que ele não teve. 

As águas do rio do tempo que correm pelos quartetos podem ser suaves como as de 

um regato ou turbulentas como as de uma cheia. 

O carro está parado quando ele desperta do sonho. Marianne, sua nora, está 

fumando, mas dessa vez ele não se importa. Ela diz-lhe que é parecido com o seu filho 

Evald e conta que tiveram uma conversa áspera tempos atrás, no mesmo carro, quando 

contou que estava grávida e ele reagiu muito mal. Os jovens interrompem a tensa 

conversa e se aproximam da janela do carro com flores que entregam a Borg por sua 

sabedoria e por tudo que ele representa, médico há 50 anos. Borg agradece, olha o 

relógio e diz que devem partir, pois a hora da homenagem se aproxima. 

Eliot ainda em Little Gidding nota que 

 

“Este é o tempo primaveril 

Embora avesso às convenções do tempo. Agora, a sebe 

Por um momento alveja em transitória floração 

De neve, um viço mais súbito 

Que o do verão, sem rútilos botões ou flores murchas, 

Alheio aos desígnios da germinação. 

Onde o verão, o inconcebível  

Verão zero?” (Eliot 1981, 227). 

 

Tocam os sinos em Lund. Há uma pompa majestática na cena da cerimônia. Borg 

está entre seus pares desfilando com uma beca paramentada. Entre os assistentes, na rua, 

estão os jovens. Sara o chama. Borg para um instante e responde aos seus acenos. 

A cerimônia parece a de coroação de um rei, com salvas de tiros e palavras em 

latim. Em off, Borg comenta que durante a cerimônia ficara pensando em tudo que 

acontecera durante a viagem e que percebera que havia uma causalidade memorável 

entre os fatos. 
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Quando se preparava para dormir, depois de todas as emoções do dia, Borg ouve 

as vozes dos jovens diante da casa fazendo uma serenata para ele. Vai até a janela e 

despedem-se, pois, eles conseguiram uma nova carona para seguir viagem. Sara diz 

que o ama muito, hoje, amanhã e sempre. Isak Borg diz que nunca se esquecerá disso. 

Volta para a cama e percebe que Evald e Marianne chegaram da festa e estão no 

quarto ao lado. Ele chama o filho para a beira da cama. Evald diz-lhe que reatará com 

Marianne que chega e abraça Borg revelando que gosta muito dele. Quando os dois 

saem Borg fica pensativo.  

 

“A cinza sobre um velho é toda a cinza 

Que deixaram as rosas incendidas, 

A poeira no ar suspensa determina 

O sítio onde uma história teve fim” (Eliot 1981, 228-229). 

 

Vemos novamente a casa da infância e juventude. A prima Sara diz a Isak Borg 

que não sobrou nenhum morango e que teriam que procurar por seus pais pela ilha. 

Borg responde que já procurou, mas não os encontrou. Sara diz que irá ajudá-lo. Os 

dois caminham pelo bosque e veem os pais de Borg pescando tranquilamente no lago. 

Eles acenam felizes. Sara se afasta e Borg fica olhando os pais com ternura. Essa 

imagem se funde com a de Borg na cama e o filme termina. 

 Ingmar Bergman é afirmativo quanto às origens e intenções de Morangos 

Silvestres. A partir de uma viagem que faz à Uppsala, quando revisita a casa da avó 

onde passava os verões em família, ele é tocado pelo confronto com o “mundo 

petrificado da infância” e esse é o mote que o impulsiona ao roteiro que chama de 

“inventário de minha vida, uma espécie de prova final rigorosa” (Björkman, Manns, 

e Sima 1975, 138-139). Bergman tem então 38 anos e uma relação conturbada com 

os pais. 

A palavra reconciliação é chave para o significado e o entendimento de 

Morangos Silvestres. O movimento do rio interior do professor Isak Borg é mais que 

um acerto de contas de um homem velho. Ele procura aquilo que está no título sueco 

do filme, Smultronstället, o lugar (stället) onde nascem os morangos silvestres 

(smultron), espaço de perdão e reconciliação consigo, com o outro e com o mundo. O 

personagem que faz a viagem ao seu passado tem 78 anos e é vivido por Victor 

Sjöström, uma espécie de pai do cinema sueco a quem Bergman muito admira. É 
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como se ele, Ingmar, buscasse o pai em Sjöström em um movimento não de conflito, 

mas de reverência e entendimento. 

A atmosfera do filme não tem a beleza melancólica do tema que inicia o 

Quinteto para Clarinete e Cordas, op. 115, de Brahms. Embora a melancolia não 

esteja ausente no percurso de Borg, ele, no fundo, desde quando escolheu ir de carro 

ao invés de avião, tinha a intenção de, na viagem, rever a sua vida. Nesse sentido, seu 

espírito está mais próximo da beleza pacífica e esperançosa que perpassa o Adágio do 

2º movimento do Concerto para Clarinete e Orquestra K 622 de Mozart. O final do 

filme é luminoso, quando Borg, já velho, reencontra e se reconcilia com os pais. Sua 

vida está no fim, mas ao invés da amargura, do frio e da solidão condenatória ele é 

transfigurado, à luz plena do verão, pela revelação dos pais felizes em uma situação 

comum, uma pescaria despreocupada. 

Isak Borg perfaz a utopia do cinema em busca do Bom, do Bem e do Melhor. Em 

seu movimento interior profundo, Borg se reconcilia consigo mesmo e se abre para o 

outro e para o mundo. Tocado pelos jovens a quem dará carona e pela delicada firmeza 

feminina de Marianne, com quem divide a direção do carro, ele se torna compreensivo 

para com o filho Evald e afetuoso com a empregada que o serve há tantos anos. Borg 

tem consciência desse movimento de abertura afetiva no mesmo dia em que será 

homenageado com um título honorífico. Não mais lhe importam as pompas do mundo. 

Ao final daquela viagem de um dia, Borg se tornou melhor do que havia sido em toda a 

sua vida banhado que foi pela súbita luz da graça da reconciliação. 

Todas as quatro estações de sua vida convergiram e se reconciliaram no pleno verão 

em que faz a viagem para Lund, no rio interior onde as estações são todas e nenhuma. 

 

“O que chamamos princípio é quase sempre o fim 

E alcançar um fim é alcançar um princípio. 

Fim é o lugar de onde partimos” (Eliot 1981, 233-234). 
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