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1 Resumo

O que haverá de tão especial num filme ac-
erca de uma família de Taiwan: uma avó,
um pai, uma mãe, dois filhos, os seus ami-
gos e vizinhos? Nada. E tudo. Em Yi-Yi,
Edward Yang capta uma existência “a meio”
e mostra-nos uma vida inteira. O que o
torna tão real é precisamente o facto destes
personagens, antes de o serem, já existirem.
Num filme de quase três horas tudo acontece
no ritmo certo, natural e improvisadamente,
como numa melodia de jazz: “a one and a
two”, “a one and a two”. Na sua visualiza-
ção, quase nos esquecemos que outros real-
izadores gostam de contar histórias nervosa-
mente.

Palavras-chave: continuidade, narrativa
entrecruzada, realidade dualista, plano geral,
mise en scéne.

O princípio narrativo de Yi-Yi não é, como
na maioria dos filmes a que estamos habit-
uados a assistir, o de causa-efeito. O real-
izador justapõe antes uma série de histórias
que, juntas, formam uma espécie de mo-
saico. Todas elas se encontram ligadas o
que funciona, para o espectador, como uma
continuidade que cobre todas as etapas da
vida, desde o nascimento até à morte. A
sua atenção não é de forma alguma manip-
ulada - em vez disso é-lhe oferecida uma
grande liberdade mental e interior para a
reflexão. Para o realizador, este filme é
uma obra “sem estilo nem maquilhagem”,
“uma aproximação frontal da vida quotidi-
ana”. Com grandes influências humanistas,
Yi-Yi é a prova de como as coincidências da
vida e a sua circularidade ainda podem ser
surpreendentes e imprevisíveis. Há qualquer
coisa de mágico e de sereno na forma como
Yang mistura o drama e a comédia desta
história, oferecida ao espectador com a lu-
cidez de um espelho.

2 Apresentação dos personagens

Três grupos de personagens representam
a vida nas suas diferentes gerações. O
primeiro grupo é constituído por Yang-
Yang (uma espécie de mascote do filme) e
Ting-Ting. Em Yang-Yang reconhecemos,
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desde o início, a sensibilidade e inquietação
da “criança-que-virá-a-ser-cineasta”, consti-
tuindo assim uma espécie de alter-ego do re-
alizador, sendo que os próprios nomes coin-
cidem. É precisamente o mais pequeno de
todos que, com uma clarividência iluminada
que os outros já perderam por se terem ha-
bituado à ordem do mundo, nos dá a justa
medida deste filme: constatando que as pes-
soas nunca se vêem de costas, fotografa-
as para lhes fazer o favor de mostrar a sua
outra metade. Yang-Yang é o guardião naïf,
terno e incorruptível da pureza humana neste
filme.

Ting-Ting, a sua irmã, é uma adolescente
que vive o seu primeiro amor. A sensibil-
idade de uma menina que prefere o sono e
as comédias para não ter de encarar a reali-
dade da vida é magnificamente representada
por uma actriz estreante no mundo do cin-
ema. Apesar da sua aparente ingenuidade,
percebemos que irá tornar-se uma mulher
forte e independente. É talvez a que mais
sofre (serenamente) com a morte da avó.

No extremo oposto encontra-se precisa-
mente a avó, símbolo da invisibilidade deste
filme, personificação da morte que se instala
no apartamento dos Jian. É uma espécie de
fantasma cuja presença se torna perturbante
para toda a família. No final do filme, como
por magia, acorda do coma em que se en-
contra para tranquilizar a neta e lhe oferecer
uma borboleta de papel, protagonizando as-
sim uma das cenas mais fortes e intimistas
do filme.

Entre estes dois grupos de personagens
encontra-se um casal cansado, que atravessa
uma denominada “crise de meia-idade”. NJ
é um homem de negócios, com cerca de 50
anos, que trabalha numa firma de computa-
dores à beira da falência. O encontro casual

com a primeira namorada irá fazê-lo repen-
sar toda a sua existência, constituindo deste
modo uma espécie de centro melancólico
do filme. Se, por um lado, o seu filho
atravessa uma fase de questionamento quase-
filosófico, NJ vive as situações de uma forma
distante e por vezes irónica. Pai e filho pare-
cem a mesma personagem, em fases distintas
da vida.

Os adultos representam uma espécie de
ponto de encontro entre a visibilidade das
crianças e a invisibilidade da avó. NJ e Min-
Min procuram refúgio fora da vida quotidi-
ana que se cansam de viver, na música ou em
retiros espirituais, constituindo assim o re-
flexo da permanente incerteza e insatisfação
de muitos casais na mesma situação. Vivem
entre um presente conveniente mas inqui-
etante e um passado inquieto, que insiste em
tornar-se presente. Este último aspecto é
representado pelas antigas namoradas de NJ
e do cunhado deste, que irrompem inesper-
adamente nos momentos festivos, nomeada-
mente o casamento e a festa em honra do
recém-nascido, para lançar a perturbação ou
a provocar no outro, como acontece com
Sherry.

Min-Min é a típica mãe de família, que
concilia o hiper-profissionalismo dos orien-
tais com as tarefas domésticas e uma per-
manente atenção para com a mãe, o marido
e os filhos. O papel das mulheres na so-
ciedade oriental é intencionalmente colo-
cado em evidência neste filme: a inde-
pendência destas reflecte-se, por exemplo,
em Ting-Ting que não transforma o seu des-
gosto amoroso num acontecimento trágico
para si. A partir daquele momento, ela
poderá evoluir como Sherry, a ex-namorada
do seu pai, agora transformada numa bem
sucedida empresária dos Estados Unidos.
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Em Yi-Yi nota-se ainda a importância dos
personagens secundários, como a cunhada
de Min-Min ou os vizinhos do apartamento
ao lado, na constituição de uma arquitectura
de sentido. Todos eles se encontram contin-
uamente ligados: é através do percurso indi-
vidual de cada um dos membros da família,
dos amigos e vizinhos e do modo como cada
história comunica e influencia a história dos
outros, que se vai construindo um destino
que transcende os trajectos individuais. Ed-
ward Yang reinventou aqui o cinema como
uma complexa teia de afectos, mas com uma
simplicidade cinematográfica única.

O facto de o filme ser construído so-
bre diversas personagens e narrativas que se
cruzam tem precedentes próximos no cinema
ocidental, como no caso de Paul Thomas An-
derson. No filme Magnólia concede-se o
mesmo relevo a todas as narrativas e person-
agens, existindo um encadeamento lógico
entre as cenas, que não se encontram neces-
sariamente relacionadas entre si.

A narrativa entrecruzada, ou a arte de fil-
mar sem sublimamento, sem destacar nen-
hum elemento ou personagem, é também uti-
lizada por cineastas como Wong Kar-Wai, no
filme Chungking Express, e Alexander Iñar-
ritu em Amores Perros.

3 Momentos introspectivos da
civilização oriental

Em várias entrevistas concedidas a revistas
especializadas, o realizador afirma que há
mais de 15 anos pensava fazer um filme ac-
erca de um doente em estado de coma. Nessa
altura, o realizador tinha experienciado algo
semelhante ao que estes personagens vivem
no filme, quando um amigo seu sofreu um

acidente de viação e entrou em coma. O
médico, como acontece em Yi-Yi, pediu aos
familiares que tratassem o doente como uma
pessoa normal, pois essa seria uma forma
de acordar os seus sentidos. Também neste
filme se retracta a problemática da “vida em
suspenso”. A avó não se encontra morta,
mas a sua forma de vida é estranha para os
familiares. As reacções destes são distintas
e focam em profundidade o desenrolar de
uma crise familiar. Esta temática foi nova-
mente tratada no filme de Pedro Almodóvar,
“Habla con ella”, em que um enfermeiro se
apaixona por uma paciente em coma e man-
tém com ela uma relação amorosa que só ele
próprio consegue compreender.

Neste filme, Edward Yang aparece como
um cineasta da inquietude, sendo que os per-
sonagens realizam constantemente momen-
tos de introspecção, com especial relevân-
cia para o caso de Min-Min, cuja depressão
levará a um retiro espiritual num templo
budista. Esta tristeza de certa forma con-
tida é, no entanto, disfarçada por verdadeiros
momentos de comédia, protagonizados por
Yang-Yang, quando este decide fotografar
mosquitos na parede para mostrar à mãe, ou
quando tenta ficar sem respirar debaixo de
água no lavatório da casa de banho, para
aprender a nadar.

Tal como a vida, Yi-Yi é um filme ao
mesmo tempo contraditório e linear, calmo
e agitado, variado e repetitivo. As experiên-
cias vividas são sempre um decalque ou uma
réplica de outra experiência, o que é trans-
mitido ao espectador através do espaço em
que ocorrem e da própria montagem - como
na cena em que o pai relembra, no Japão,
o seu primeiro encontro amoroso com a sua
primeira namorada. Ao mesmo tempo, em
Taipé, a sua filha vive a mesma experiência,

www.bocc.ubi.pt



4 Yi-Yi

com os mesmos desenvolvimentos. Edward
Yang lembra aqui que a vida é um círculo e
que tudo se repete. Mais tarde, o namorado
da filha irá fazer o mesmo que NJ fez há 30
anos atrás, deixando Ting-Ting sozinha no
quarto de hotel, sem consumar o sentimento
que os unia. Como a cena se repete, pode-
mos acreditar que Ting-Ting irá evoluir psi-
cologicamente da mesma forma que Sherry.
A montagem paralela faz antever um pouco
do futuro e efectua, simultaneamente, um re-
gresso ao passado.

A realidade é, neste filme, como uma
moeda com duas faces. Tudo acontece duas
vezes e o passado retorna sempre ao pre-
sente. Para nos ajudar a aceder à outra face
que não podemos ver, Yang-Yang, o “velho
filósofo” de apenas sete anos de idade, de-
cide fotografar as nucas das pessoas. A
transparência do título, que em chinês sig-
nifica “um a um”, “um depois do outro”, as-
sociada a uma repetição dos nomes da maio-
ria dos personagens (Min-Min, Yang-Yang,
Ting-Ting,...) reforça esta ideia de uma real-
idade dualista. O reflexo poderia mesmo ser
considerado o motivo estético por excelên-
cia de Yi-Yi. Numa das cenas passadas no
Japão, quando Sherry chora no quarto de ho-
tel, o plano é filmado a partir de fora e re-
flecte a cidade na janela do quarto de hotel,
o que o torna de certa forma mais pudico,
discreto e mágico. Do escritório de Min-
Min, em Taipé, também se vê reflectida no
vidro uma luz vermelha, luminosa e intermi-
tente, semelhante a um coração (pela posição
em que é reflectido) quando esta pensa na
doença da mãe.

Assistimos ainda a outras cenas, separa-
dos por um vidro, como o encontro de A-Di
(irmão de Min-Min) com a ex-namorada, o
encontro de Ting-Ting com o seu primeiro

amor ou o jantar de NJ e Sherry num restau-
rante em Tóquio. Vemos todos estes person-
agens através de uma transparência. Esque-
cemos a câmara e pensamos que o vidro é a
única fronteira que nos separa, como se este
os enquadrasse, reflectisse e diluísse.

4 A recusa do happy ending

Neste filme são ainda relembrados outros
aspectos da sociedade de Taiwan, como as
mudanças (ou crise) económicas que a ilha
atravessa, personificadas essencialmente em
NJ. Notamos ainda a importância que os ori-
entais dão ao horóscopo e à forma como
acreditam no destino. A-Di, por exemplo,
quis casar no “dia mais feliz do ano” segundo
o almanaque chinês. Apesar disso, o real-
izador parece operar uma desconstrução das
superstições, uma vez que a avó acaba por
entrar em coma precisamente no “dia mais
feliz do ano”. Também o retiro espiritual de
Min-Min fracassou, por não lhe devolver a
paz interior que procurava. A magia e os mi-
lagres orientais são aqui postos em causa.

No cinema clássico de Hollywood, a se-
gunda oportunidade aparece geralmente no
fim do filme, para proporcionar o happy end-
ing. Neste caso, ela não significa um final fe-
liz, nem trágico. NJ recusa-a e prefere man-
ter o seu presente e futuro estáveis, sem que
isso seja necessariamente positivo ou nega-
tivo.

Em Yi-Yi verifica-se essencialmente uma
recusa do monumental, uma procura da
elegância, da simplicidade e da forma mais
directa e objectiva de dar a ver as coisas.
Evitam-se assim as cenas de violência gra-
tuita. Em A Brighter Summer Day, filme re-
alizado por Yang em 1991, um jovem mata
a sua namorada, numa cena muito explícita
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e com muito sangue. Em Yi-Yi há também
um assassinato, mas o seu desenrolar é imag-
inário e substituído pelo plano de um video-
jogo, o que o torna mais ficcional. Da mesma
forma, nunca chegamos a ver o corpo da avó
depois de morta. A câmara está fixa na sala
e apenas filma os personagens que por ali
passam. NJ e Yang-Yang estão à frente do
corpo mas só os vemos de costas, à entrada
do quarto.

O tratamento do tempo é uma questão im-
portante na análise de Yi-Yi. As linhas nar-
rativas partem de um acontecimento colec-
tivo festivo (um casamento), evoluem com
as relações entre o presente e o passado
das diferentes personagens, passam por um
nascimento e terminam com a morte. Esta
evolução narrativa, semelhante à da própria
existência humana, parece constituir a forma
como Edward Yang trata o tempo fílmico,
com um grande domínio sobre a duração
dos planos que não fornecem apenas espaço
para a contemplação, mas também para a re-
flexão. Os planos de Yi-Yi duram sempre o
tempo necessário para que se dê conta, com
inteira clareza, do estado de espírito de cada
um dos personagens nas diferentes fases que
vão atravessando.

Como já foi referido anteriormente, no
filme, nunca nada é imposto ao espectador,
razão pela qual o plano geral domina so-
bre o grande plano: Edward Yang não tenta
passar o seu ponto de vista. Nas cenas
em que vários acontecimentos são simultâ-
neos, como no casamento ou na festa de
nascimento da criança, opta por filmá-las à
distância, para que o espectador possa ver
tudo. Ao longo dos anos, Yang tem chamado
muitas vezes a atenção para o risco de filmar
grandes planos, pois podem perder-se infor-
mações importantes, caso se restrinja a visão

do espectador a um ponto da acção demasi-
ado específico.

Para o realizador, parece ser importante
que o espectador possa comprovar a lin-
guagem corporal do actor e a forma como
este interage com o espaço em que se encon-
tra. Durante todo o filme registam-se poucos
movimentos de câmara. Os planos utilizados
mostram-nos, muitas vezes, os personagens
de costas (Lili a tocar violoncelo ou à porta
do cinema com Ting-Ting). Da discussão de
Lili com a mãe e o professor de inglês só ve-
mos o mesmo que Ting-Ting, que se encon-
tra no corredor. A discrição de Yang é tam-
bém visível na forma como filma o interior
dos apartamentos, como se fosse o próprio
espectador que, timidamente, entra na cer-
imónia e na casa de uma família que só agora
começa a conhecer.

Também as discussões e encontros de Lili
com o namorado são sempre vistos de um
ângulo contra-picado, de cima para baixo,
num plano muito geral. Quando a cena se
concentra num único personagem, o real-
izador não utiliza nunca um grande plano,
mas antes um plano médio (como na cena
em que Yang-Yang discute com o professor
na aula). Em inúmeras cenas não vemos se-
quer directamente o rosto dos personagens,
como na conversa de NJ, Sherry e Ota na sala
do hotel em Tóquio ou no passeio de NJ e
Sherry pelos jardins da capital nipónica.

Edward Yang mostra possuir um incrível
sentido da mise en scéne, transformando
cada plano num quadro. A sua capacidade de
multiplicar as situações no interior de cada
enquadramento fornece ritmo às quase três
horas de filme. No tratamento do espaço, as
luzes utilizadas são quase sempre naturais.
Se tomarmos como referência o movimento
impressionista na sua génese, podemos dizer

www.bocc.ubi.pt
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que a maioria das cenas são impressionistas
na medida em que a luz natural impregna
tudo, a câmara capta a luminosidade e as
cores naturais. Não se recorre a qualquer
tipo de efeitos especiais; usam-se instrumen-
tos estritamente fílmicos. Propõem-se tonal-
idades puras (o verde dos jardins, o cinzento
dos muros, a luminosidade dos néones na es-
curidão da noite). É precisamente esta es-
curidão que acentua a solidão e alienação
inerentes a cada um dos personagens: um
dos poucos travellings utilizados pelo real-
izador (à chegada de NJ a Tóquio) mostra
uma cidade industrializada e triste.

5 A abertura do espaço

Neste filme, em que, como já foi referido,
o plano geral domina sobre o grande plano,
existem mesmo cenas de “quadro dentro do
quadro”. Tal como na pintura de Bosch,
Renoir ou Velázquez, há uma grande pro-
fundidade de campo que permite mostrar
todos os elementos postos em cena. As-
sim, o espectador pode concentrar-se em in-
úmeros pormenores: é-lhe dada essa liber-
dade de escolha. O espaço é mostrado
de uma forma geral e abrangente, havendo
várias panorâmicas dos locais onde a acção
vai decorrendo (casa dos Jian, escola de
Yang-Yang, igreja onde decorre o funeral).
Edward Yang dá-nos assim uma visão quase
total dos cenários da acção, ao contrário do
que acontece, por exemplo, em filmes como
In the Mood for Love ou Chungking Express
de Wong Kar-Wai, em que o cineasta detém
muitas vezes o olhar da câmara em objec-
tos específicos, como um relógio de parede,
uma jukebox ou uma janela. A tensão que
estes filmes mostram torna-os quase claus-
trofóbicos, ao contrário de Yi-Yi, onde tudo

parece acontecer livremente em frente a uma
câmara quase sempre fixa. Os espaços filma-
dos são amplos e as divisões das casas são
grandes.

Na última cena do filme, o plano centra-
se em Yang-Yang. Dá-nos apenas uma
panorâmica da sala, filmando a irmã e os
pais, mas regressa à criança. Quando Ma-
noel de Oliveira disse que o cinema seria
uma “combinação do espaço visível com o
invisível” formulou, em termos teóricos, a
concepção de cinema de Edward Yang, re-
flectida aqui no discurso de Yang (Yang). O
cinema é precisamente a relação entre aquilo
que participa no enquadramento (o campo) e
tudo aquilo que não se vê, mas que nem por
isso deixa de existir (o fora-de-campo).

“Desculpe, Avó. Não é que eu não
quisesse falar consigo. Mas tudo o
que lhe podia dizer a Avó já sabia com
certeza. Ou não estava sempre a dizer
que “ouvisse”? Dizem que se foi embora.
Mas não me dizem para onde. Talvez por
acharem que eu devesse conhecer o lugar.
Mas sei tão poucas coisas, Avó...
Sabe o que quero fazer quando for
grande? Quero dizer às pessoas coisas
que elas ainda não saibam, mostrar-lhes
coisas que nunca viram. Vai ser muito di-
vertido e talvez um dia eu descubra para
onde foi. Se descobrir posso dizer a to-
dos e levá-los para a visitar? Avó, tenho
saudades suas. Especialmente ao ver o
meu primo recém-nascido que ainda nem
nome tem. Ele lembra-me que dizia sem-
pre que se sentia velha. Quero dizer-lhe
que também eu me sinto velho.”.

www.bocc.ubi.pt
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6 Conclusão

Desde que Mao Tsé-Tung declarou a for-
mação da República da China, em 1949,
que o cinema chinês decidiu filmar “grandes
narrativas de realismo social”. Quase to-
dos os filmes tinham então um background
histórico, que denotava uma ideologia colec-
tiva imposta. Entre 1950 e 1960, com
a emergência do estilo realista e socialista
russo, registou-se uma tentativa generalizada
de recriar histórias políticas através do cin-
ema. Apesar de terem sido feitos alguns
filmes interessantes que usavam as tradições
e formas estéticas dos quadros chineses, no
geral, estes não deixaram de constituir melo-
dramas e propaganda política.

A Revolução Cultural, em 1966, conduziu
a propaganda política à extrema-esquerda.
O cânone literário desenvolvido por Jiang
Qing restringiu os círculos criativos a uma
ideologia rígida e inflexível. Nos anos 80,
destruído o mito da Revolução Cultural,
surgem cineastas como Chen Kaige, Zhang
Yimou e Tian Zhuangzhuang, decididos a
terminar com as narrativas melodramáticas
e a dirigirem-se eles próprios à essência do
cinema. Ainda assim, filmes como Farewell
My Concubine e Raise the Red Lantern, en-
tão realizados, mantiveram a forma melo-
dramática; outros, como The Big Parade e
Red Sorghum, não deixaram de transparecer
a visão política e ideológica da época. Um
dos protagonistas da “nova vaga” do cinema
oriental, que se opunha à censura política da
década de 80 e a todo o tipo de uso propa-
gandístico do cinema, foi precisamente Ed-
ward Yang.

Já em 2000, quatro filmes orientais
entraram em competição no Festival de
Cannes. Foi uma proeza sem precedentes:

Crouching Tiger, Hidden Dragon de Ang
Lee, Devils on the Doorsteep de Jiang Wen,
In the Mood for Love de Wong Kar-Wai e
Yi-Yi de Edward Yang (galardoado com o
prémio de melhor realizador). Os quatro
filmes ilustraram assim o triunfo do cinema
oriental do final do século. Para além do
reconhecimento em Cannes, Yi-Yi foi ainda
distinguido com o prémio de melhor filme
estrangeiro pelo New York Film Critics Cir-
cle e o prémio de “Filme do Ano”, atribuído
pela National Society of Film Critics dos Es-
tados Unidos.

A cinematografia de Yang inclui os filmes
That Day, on the Beach (1983), Taipei Story
(1985), The Terrorizer (1986), A Brighter
Summer Day (1991), A Confucian Confusion
(1994) e Mahjong (1996), antes de Yi-Yi, em
1999, por muitos considerado o filme mais
sereno e acessível da sua carreira. A sua es-
tética introspectiva e a sua filosofia dialéctica
tornaram-no uma testemunha importante da
cultura metropolitana.

As suas principais influências são Fed-
erico Fellini, Ingmar Bergman, Stanley
Kubrick, Yasujiro Ozu e, sobretudo, Mikio
Naruse. Até ao aparecimento deste filme,
Edward Yang era uma cineasta quase de-
sconhecido em Portugal. Yi-Yi alterou esta
situação e impôs o nome do cineasta como
um dos mais importantes da “nova vaga” do
cinema oriental, não apenas pela universal-
idade dos temas tratados, mas também pela
sua fluidez formal, pela evidente elegância e
por uma grande facilidade de acesso.
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