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Baseado na obra de Goethe, o filme Fausto (2011), conta a história da popular 

lenda alemã em que Fausto, o protagonista, desiludido com o conhecimento de 

seu tempo, faz um pacto com o demônio. Aparentando ser um filme antigo, tem 

sua apresentação diferente da de hoje, parecendo de uma tela quadrada com as 

pontas arredondadas.  

O filme inicia-se com uma alusão à obra “A batalha de Alexandre em Isso” de 

Albrecht Altdorfer, porém tendo o escrito sobre a vitória de Alexandre substituído 

por um espelho, do qual é desprendido um lenço que cai nos mostrando toda a 

paisagem de uma cidade toda murada da Idade Média e nos leva até Fausto. 

O protagonista encontra-se dilacerando um corpo a procura de sua alma, mas 

tendo suas expectativas frustradas por sua limitação não deixa-lo alcançar o que 

esperava. Essa limitação e sua ganância por mais conhecimento, prestígio e, ao 

decorrer do filme, amor, o leva a fazer um pacto com o demônio, Mauricius.  

Ao longo do filme podemos observar que o pacto com o demônio é incapaz de 

conter a angústia de Fausto e seu maior dilema: embora domine a ciência e a 

natureza, há conhecimentos divinos fora de seu alcance. Ao fim do filme Fausto 

abandona o demônio, afirma sua humanidade e vê-se livre para ir em busca de 

um lugar desconhecido. 

Paul Cézanne (1839-1906), em suas obras, não se contentava em copiar a 

natureza, queria recriá-la, deformava-a para reconstruí-la como obra de arte. Tal 

traço é visível em 'O Grande Pinheiro', presente no acervo do MASP. São raros 

os quadros de Cézanne com seres humanos em suas paisagens. Em 'Madame 

Cézanne em Vermelho', um de seus quadros com representação de pessoas, 

também obra presente no MASP, Cézanne não se importa em demonstrar 

emoções, outra característica do pintor.  



 

Assim como Fausto, Cézanne não via o ser humano como o mais importante do 

universo. Para Fausto era a ciência, para Cézanne, a natureza. 

No texto A Dúvida de Cézanne, Mearleau-Ponty nos diz que a devoção de 

Cézanne pelo mundo visível era apenas uma fuga do mundo humano, a 

alienação da humanidade. Diante essa intimidade com a natureza Cézanne dizia 

que era preciso curvar-se ante essa obra perfeita, que dela vem tudo e por ela 

existimos. 

No mesmo texto é dito que “Sua pintura não nega a ciência e não nega a 

tradição.” E na seguinte passagem podemos ver uma diferença entre seu 

pensamento e o de Fausto sobre ciência: “Cézanne não acha que deve escolher 

entre a sensação e o pensamento, assim como entre o caos e a ordem. (...) Para 

ele a linha divisória não está entre "os sentidos" e a "inteligência", mas entre a 

ordem espontânea das coisas percebidas e a ordem humana das ideias e das 

ciências. Percebemos coisas, entendemo-nos a seu respeito, nelas ancoramos 

e é sobre este pedestal de "natureza" que construiremos ciência.” 

Por fim, assim como foi visto com Fausto no final do filme, em que assume seu 

papel de humano, Cézanne “Achou-se impotente porque não era onipotente, 

porque não era Deus e queria, contudo, pintar o mundo.”. 

 

 


