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Editorial

icam aqui os parabéns a todos os anteriores responsáveis pelo Ar-
gumento, que o criaram e fizeram-no sair e, com maior ou menor 
regularidade, chegámos: Junho ’92 — Argumento 50.

Alguns desses responsáveis foram protagonistas da con-
versa realizada em meados de Janeiro no Museu Almeida 
Moreira sobre iniciativas e agentes culturais marcantes para 
a cidade ao longo dos anos 80 e 90, sendo a primeira a déca-
da em que também o Argumento surgiu, como boletim dos 

sócios do Cine Clube, “espaço de debate do fenómeno fílmico”, e também de 
notificação e comentário das “actividades culturais da cidade”, vocação em nome 
da qual não poderíamos deixar de fazer constar neste número um resumo da-
quele encontro, versão condensada das palavras de cada um dos intervenientes, 
dirigentes históricos do Cine Clube.

De facto, a continuidade, essa feição familiar, vem sendo seiva desta sequóia. 
Certamente que se o projecto do Cine Clube não fosse absolutamente vital para a 
morna cidade gélida de Viseu, não tinham sucessivos directores, várias gerações 
de sócios tomado esta ideia como sua, fazendo-a una só por isso, como o rasto 
recto de um avião, que, ao perto, ziguezagueia. 

O Argumento é outra ideia dessas, como uma casa que alguém construiu e 
nós continuamos a habitar. Ainda não há dez anos que começámos a projectar 
uma reforma que de novo afinasse estas páginas de papel, espaço privilegiado de 
comunicação com os nossos sócios. Foi, então, um pretexto para chamar velhos 
amigos a pensar, escrever, fotografar, desenhar, contar… E tantos novos que 
vamos fazendo! 

Rubricas como Bilhete-Postal, Observatório, Na Retina, Subsolo são exemplos 
disso. Assim como os restantes espaços, de ensaio, entrevista, expansão do Nós 
por Cá antigo, têm sido motivo de reencontros e descobertas muito para além da 
esfera íntima do Cine Clube, de interesse para todo o público cinéfilo, excedendo, 
mas nunca esquecendo, o âmbito associativo.

É por isso que hoje o Argumento, além de continuar a ser distribuído gratuita-
mente aos nossos sócios, está à venda em vários pontos do país, e é plataforma de 
outros intercâmbios internacionais. Como ainda agora, no FICUNAM, Festival 
Internacional de Cine UNAM, no México, onde estivemos a apresentar as nossas 
ideas únicas para compartir, no âmbito do seminário El Publico del Futuro.

Outros ecos dessa abertura são, por exemplo, as notícias que nos chegam do 
Atlântico Sul: desta vez para nos dar a conhecer a faceta cinéfila de Vinicius de 
Moraes, Calil regressa às nossas páginas com a generosidade e o requinte que ca-
racterizam os seus trabalhos sobre figuras que admira. Editámos os prefácios às 
duas edições da obra em que o paulista recolhe textos de Vinicius sobre cinema, e 
é quase crueldade não os ter logo a seguir, gigante apêndice do Argumento, para 
matar até ao fim esse alvoroço apenas ateado pelo relato do empenho do poeta na 
causa do cinema mudo, do cinema brasileiro, das pernas das actrizes…

Neste número também, notícias de bem perto: Luís Luís, arqueólogo da 
Fundação Côa Parque, mostra-nos o antepassado rupestre do cinema — antes da 
película e da tela, era a rocha. Além do interesse óbvio desta proposta para a ci-
nefilia, temos muito gosto em chamar a Fundação Côa Parque a este espaço por 
considerarmos que é um exemplo de dinamização cultural ímpar na região.

Ainda, no Observatório, André Coelho dá-nos o seu Apocalypse Now, perfeita-
mente tétrico.

O Argumento faz-se com e da generosidade de cada um dos nossos colabo-
radores, é um fruto perfeito da índole do Cine Clube, uma associação criada há 
sessenta e quatro anos “dum conjunto de boas vontades”, nas palavras do seu 
fundador Humberto Liz, e pelas mesmas boas vontades, pela mesma “fome de 
cinema” mantida, sem qualquer obrigação, como o amor dos amantes.

Agradecemos profundamente a todos os que, de uma maneira ou de outra, têm 
contribuído para que hoje possamos dizer “chegámos: Março ’19 — 35 anos de 
Argumento”.
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Cine Club de la Uni-
versidad Austral de 
Chile fica em Valdivia, 
região de Los Ríos, no 
sul do país. A cidade, 
com cerca de 143.000 
habitantes, possui uma 
paisagem natural pri-

vilegiada, rodeada de rios e vegetação abun-
dante, caracterizada pela presença da selva 
valdiviana.

É aqui que nasce, em 1963, o nosso cine-
clube, durante a primeira Escola de Verão 
organizada pela Universidad Austral de 
Chile, na qual se realizou um ciclo de cinema 
internacional. Durante dez dias, exibiram-se 
filmes como Morangos Silvestres de Ingmar 
Bergman, O Resto é Silêncio de Helmut Käut-
ner, e a estreia exclusiva de Sombras de John 
Cassavetes. Esta experiência teve um grande 
êxito, o que criou um precedente e serviu 
de inspiração para a criação do Cine Club 
UACh, em conjunto com o interesse crescen-
te, nomeadamente da comunidade estudan-
til, que exigia uma actividade de difusão 
cinematográfica permanente.

É indispensável mencionar que a génese 
do cineclube remonta à década anterior, 
aos inícios da nossa universidade — criada 
em 1954 —, pois está ligada ao espírito que 
a impulsionou e à visão que tinha o Rei-
tor fundador, o doutor Eduardo Morales 
Miranda, cujo sonho de criar uma universi-
dade no sul do Chile não estaria completo 
se não contemplasse “a formação de seres 
humanos para quem os valores do espírito 
ocupassem o sólio de honra, e que possuís-
sem uma cultura que despertasse a iniciati-
va pessoal, sustentada por uma imaginação 
fecunda”. Para o Reitor Morales, as artes e 
a cultura eram uma porta de entrada para o 
conhecimento.
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O seu projecto concretizou-se de maneira 
formal em Janeiro de 1963. Alguns anos 
mais tarde, quando outros cineclubes tive-
ram de fechar devido ao complexo contexto 
social e político gerado pela ditadura militar 
de Augusto Pinochet, esta sala manteve as 
portas abertas. É por isso que é hoje consi-
derado o cineclube mais antigo em funciona-
mento no Chile.

Dependente da Dirección de Vinculación 
con el Medio, o Cine Club UACh celebra 
em 2019 cinquenta e seis anos de actividade 
contínua. Sendo a única sala de cinema inde-
pendente na região, e trabalhando desde a sua 
origem na difusão da arte cinematográfica e 
na formação de públicos, cumpriu um papel 
essencial neste âmbito. Além disso, consti-
tuiu-se como um pilar fundamental para que 
a região seja considerada hoje um pólo de de-
senvolvimento audiovisual, sendo o berço do 
Festival Internacional de Cinema de Valdivia 
(FICValdivia), e um espaço essencial para a 
promoção do cinema chileno no sul do país.

A sala, localizada no Campus Isla Teja da 
UACh, conta com 180 lugares, projecção em 
formato DCP e som Dolby 5.1, e oferece uma 
programação diária e permanente. O eixo 
fundamental da programação é o cinema de 
alto valor artístico e cultural, tendo em conta 
o papel formador e educativo que desem-
penha. Igualmente, orienta-se de maneira a 
facilitar o acesso dos habitantes locais a uma 
oferta cinematográfica atractiva e de qualida-
de, que aproxime os espectadores da sala de 
cinema, com um programa amplo e diverso 
em conteúdos e géneros, através de mostras, 
retrospectivas e ciclos, etc., onde têm especial 
destaque o cinema chileno e filmes de estreia 
recente. Desta maneira, procura contribuir 
para a descentralização, num país caracte-
rizado pela concentração das actividades 
culturais na capital e nas grandes cidades.

No que toca à formação de públicos, e dado 
o contexto universitário em que se insere, 
o nosso cineclube desenvolve actividades 
orientadas para públicos de várias idades, que 
exploram as relações do cinema com outras 
disciplinas do saber, como a tecnologia, a 
história, a literatura, a música, a ecologia, etc. 
Em 2018, por exemplo, realizaram-se, com o 
apoio de académicos da UACh, os seguintes 
ciclos e mostras: “Cinema e robótica: tecno-
logia do amanhã”, “Ciclo de jazz, cinema e 
pessoas: o relato histórico do jazz no cinema, 
desde o documentário à ficção biográfica”, 
“XI Ciclo de cinema ecológico”, “O cinema 
chileno na lógica cultural da globalização: 
interrogações do cineasta à cultura chilena”, 
“Olhar aberto sobre o território”, “Cinema e 
história: o mundo depois de 68”, “A dimen-
são política do cinema latino-americano” e 
“Mostra de cinema e literatura”.

Em 2012, o Cine Club UACh recebeu um 
reconhecimento do Conselho Nacional da 
Cultura e das Artes da Região de Los Ríos, 
enquanto agente destacado de projectos finan-
ciados por fundos de cultura da região entre 
2008 e 2011, considerando a projecção das 
suas iniciativas e o contributo importante que 
elas tiveram para o desenvolvimento artístico 
e cultural da região. Igualmente, a Comissão 
de Cultura da Câmara de Deputados concedeu 
ao Cine Club, em Agosto do mesmo ano, um 
reconhecimento pela sua contribuição cultural 
para a região.

Actualmente, é membro da Rede de Salas 
de Cinema do Chile, a única associação formal 
existente no país que reúne salas de cinema 
independentes, que pretende ser uma rede as-
sociativa e descentralizada que promove a cir-
culação de produções audiovisuais nacionais e 
estrangeiras, proporcionando acesso alargado 
a conteúdos de qualidade e fomentando a me-
diação e a formação de públicos críticos.

Bilhete-Postal
Uma cartografia do movimento cineclubista
e projectos afins: o que fazem, para quem e com
que objectivos trabalham. Pelo mundo fora.

Cine Club UACh
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VALDIVIA, CHILE
HTTP://2017.CINECLUBUACH.CL/

O

O Cine Club UACh, o mais antigo em actividade no Chile, nas palavras da directora, Andrea Osorio Klenner.



atálogo da retrospectiva integral 
de António Reis e Margarida 
Cordeiro/exposição colectiva

Como o sol/Como a noite, que revisita a 
obra da dupla através de diferentes abor-
dagens artísticas — da poesia à instalação, 
da pintura à fotografia, passando pela 
escultura — colocando em diálogo obras 
de artistas consagrados e de artistas 
emergentes, cineastas e escritores, com o 
vasto imaginário da dupla António Reis e 
Margarida Cordeiro como pano de fundo.

C
á mais de 1000 anos, perto de 1100. 
Tantos anos que levaria mais de 
1000 segundos a contar, bastante

mais de 1100, mas dizia: há mais de 1000 
anos, um pequeno petiz sonhava. Sonhava 
com outros mundos que não o seu mas 
sonhava também com mudar o Mundo que 
queria para si — e para aqueles que sabia 
querer consigo. (...) Este livro é uma narra-
tiva livre, ainda que inspirada num menino, 
depois adulto, que se acredita ter crescido e 
sonhado perto da cidade de Viseu.”

H

ste ensaio desenvolve uma aborda-
gem praticamente inexistente, que 
consiste na utilização sistemática 

das técnicas cinematográficas nos confli-
tos ao longo do séc. XX. De facto, após as 
necessidades estratégicas da cartografia, 
os inícios da fotografia militar durante a 
Guerra da Secessão, e enquanto não che-
gava a actual videovigilância do campo de 
batalha, desenvolveu-se durante a I Guer-
ra Mundial o uso intensivo de sequências 
fílmicas no reconhecimento aéreo.”

E

---
PAUL VIRILO
---
ORFEU NEGRO
208 PÁGS.
2019

GUERRA
E CINEMA
— LOGÍSTICA
DA PERCEPÇÃO

revista CINEMA está de volta! De-
pois de alguns anos de interregno,
a voz mais representativa do mo-

vimento cineclubista português volta a pu-
blicar-se para dar visibilidade às activida-
des dos muitos cineclubes espalhados pelo 
país, que continuam a oferecer um serviço 
público inestimável às comunidades onde 
se integram, mas também para recuperar 
momentos marcantes da história e da me-
mória do cineclubismo em Portugal.”

A CINEMA foi fundada em 1982.

A
Filme da Minha Vida é uma colecção 
de banda desenhada lançada pela 
Associação Ao Norte, resultado

de um desafio lançado a autores nacionais 
de BD, que criam uma obra a partir do filme 
das suas vidas. Cada álbum inclui 32 pran-
chas a preto e branco, um texto de análise, 
uma biografia do autor e a filmografia do 
realizador escolhido. Neste número, o 22.º, 
o artista convidado é Hugo Maciel, e o filme 
é Paris, Texas, de Wim Wenders. Sobre o 
projecto: http://www.ao-norte.com/bd.php.

O FILME DA
MINHA VIDA:
PARIS, TEXAS

O

---
HUGO MACIEL
---
AO NORTE — ASSOCIAÇÃO 
DE PRODUÇÃO E ANIMAÇÃO 
AUDIOVISUAL
40 PÁGS.
2019
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CINEMA 44
---
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FEDERAÇÃO PORTUGUESA
DE CINECLUBES
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2018
---
DOWNLOAD GRATUITO
http://www.fpcc.pt/
?page=revista_cinema

“

PORQUE NEM SÓ
DE FILMES VIVE O
CINÉFILO, AS NOSSAS 
SUGESTÕES DAS EDIÇÕES 
QUE ENCONTRAMOS
NAS ESTANTES,
A CADA TRIMESTRE.
UMA SELECÇÃO DO 
QUE NOS TOCA, NOS 
ENTRETÉM, OU NOS DÁ 
PISTAS. LEITURAS DE 
CINEMA E DAS IMAGENS.

LIVROS
doTRIMESTRE

THE SHINING, DE STANLEY KUBRICK (1980)

que pode a arte, então? A arte abre 
espaço para outra coisa, outras al-
ternativas de representar o mundo,

dando lugar a hipóteses imprevistas, alter-
nativas desconhecidas, posições híbridas 
e desviantes que descentram os poderes 
opressivos. A arte e a estética são forma 
de obter voz, afirmá-la e fazê-la ouvir no 
domínio público.” Catálogo da exposição 
O que pode a arte? 50 anos do Maio de 68, 
patente entre 15.05 e 29.09.2018 no Atelier-
-Museu Júlio Pomar.

O
“ “
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2018
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---
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POMAR/DOCUMENTA
204 PÁGS.
2018

O QUE PODE
A ARTE? 50 ANOS 
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---
R.M. RIBEIRO (TEXTO)
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---
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2018
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Conclusões

IGUEL VALVERDE: 
Vamos partir para as 
conclusões e conversar 
com o Paolo Moretti — 
o programador que tem 
estado a acompanhar o 
ciclo — sobre o que é o 
Cinema Português,

este género de cinema, o que são estes filmes, 
por que é que eles fazem sentido, por que é 
que queremos continuar a apoiá-los, a mostrá-
-los, a falar deles (…)

Paolo, podemos mesmo falar na existência 
de um tipo de filme português, que tem um 
certo número de características que conse-
guimos identificar, com locais, com pessoas, 
com estruturas? Já ouvi muitas vezes dizer: 
“Ah, isso parece um filme português”, “Ah, 
isto é um filme português”. Mas será mesmo 
assim? Este género, chamado cinema portu-
guês, existe verdadeiramente?
PAOLO MORETTI: Acho que não. Não se 
dá o valor que merece ao que é o cinema 
português. Para mim, é produzido num con-
texto específico e tem dinâmicas próprias de 
produção. Acho que não há uma poética do 
cinema português. Não há figuras de estilo 
do cinema português.

O que está a acontecer é que, nas duas 
últimas décadas, o cinema português passou 
a ser o cinema produzido de uma certa forma 
em Portugal. Tem uma riqueza, uma varieda-
de de práticas e um nível que acho que acon-
tece pela primeira vez na história do cinema 
produzido em Portugal. E cada uma dessas 
práticas justifica-se totalmente. Têm um nível 
que já não é português, é cinema contempo-
râneo. São um exemplo muito luminoso do 
cinema contemporâneo.
MIGUEL VALVERDE: Achas, então, que nos 
últimos 20 anos há uma mudança relativa-
mente àquilo que era no passado? Ou esses 20 
anos é que são particularmente mais demons-
trativos, ou, eventualmente, mais visíveis?
PAOLO MORETTI: Acho que é um pouco de 

M

tudo isso. As condições de produção muda-
ram muito. A economia tem uma conexão 
com o cinema, a forma de pensar as obras, de 
pensar os trabalhos, os fundos de que os tra-
balhos antes precisavam e agora não precisam 
— acho que é uma situação muito particular. 
Como programador, é muito difícil escolher 
os filmes portugueses, porque podemos fazer 
uma grande parte dedicada ao festival só com 
filmes portugueses. Só que temos de ter uma 
diversidade das obras. O nível e a produção, 
a quantidade e a qualidade são incrivelmente 
altos, fora da escala, comparativamente com 
outros países europeus. (...)
MIGUEL VALVERDE: A nossa cinemato-
grafia, os nossos filmes, sobretudo de uma 
certa geração, são muito apreciados lá fora. O 
Paolo disse que podia fazer um festival quase 
exclusivamente com filmes portugueses. O 
festival de Berlim tem estado muito atento 
nos últimos anos ao cinema português. Há 
cinco, oito anos, havia um filme português em 
Berlim, ou não havia nenhum. Nos últimos 
dois anos, houve 8 filmes portugueses pre-
sentes em diferentes secções, em diferentes 
categorias (numa competição de curtas de 24 
filmes, 4 eram portugueses). (…)

Há muitos cineastas novos portugueses, 
sobretudo os que estão lá fora e que têm 
alguma projeção, que têm usado muito estas 
outras ligações à arte contemporânea, ou seja, 
há uma saída do cinema propriamente dito 
para outro tipo de linguagens. Achas que é 
esse tipo de cineastas que faz a diferença? Ou 
eles fazem a diferença, mas, por outro lado, 
cineastas como o Pedro Pinho estão num 
caminho completamente diferente? O Miguel 
Gomes, embora tenha este projeto Redemp-
tion, que pode ser um bocadinho à parte, 
quando se olha para o Tabu ou para outro tipo 
de filmes que ele já fez, sobretudo longas-me-
tragens, sente-se a presença de um cinema 
clássico. Dir-se-ia que esta diversidade é inte-
ressante do ponto de vista da diversidade ou 
que há um caminho destes cineastas que es-
tão mais ligados à arte contemporânea e que é 
mais fácil essa compreensão no exterior?

PAOLO MORETTI: Todos eles são personali-
dades com uma sensibilidade muito diferente, 
com percursos muito diferentes e que vão em 
direções muito diferentes. É muito interessan-
te analisar o cinema português contemporâ-
neo. O Gabriel Abrantes, o Miguel Gomes, 
a Salomé Lamas e o João Nicolau são, todos 
eles, universos que estão de alguma forma 
relacionados mas que têm dinâmicas comple-
tamente diferentes. A Salomé Lamas não tem 
dificuldades em fazer um filme e ser distribuí-
do, ir para Berlim, passar nas salas em Fran-
ça, trabalhar para uma instalação num museu 
no Porto e fazer um projeto de residência para 
artistas. Parece muito normal e há outros 
artistas que estão a fazer isso noutros países. 
Nesse sentido, nem sequer estou a pensar na 
Salomé como uma cineasta portuguesa. Para 
mim, é uma voz muito importante no cinema 
contemporâneo. Ponto final. Nesse sentido, 
a questão da nacionalidade, a este nível tão 
elevado, torna-se secundária.
MIGUEL VALVERDE: Temos um conjunto 
diversificado de cineastas, mas internamente 
há sempre esta questão. A maior parte deles 
tem recebido prémios lá fora. As seleções 
por onde têm passado lá fora (nos festivais de 
Cannes, Berlim, Locarno, Veneza) trazem cá 
para dentro alguma coisa. Estas pessoas de 
que estamos a falar passaram, internamente, 
por Vila do Conde, passaram pelo DocLis-
boa, pelo IndieLisboa, ganharam prémios, 
mas o grande reconhecimento vem do exte-
rior, quando no exterior dizem que nós somos 
bons. Ganhamos prémios: temos o Urso de 
Berlim na curta-metragem — que eu saiba, 
somos o único país do mundo que, em cinco 
anos, ganhou 3 Ursos de Ouro na curta-me-
tragem. Isto quer dizer qualquer coisa que 
é habitual: para ser reconhecido, é preciso 
que lá fora digam isso. Ou estamos já num 
outro nível, como dizias há pouco, no qual 
estes cineastas, ou pelo menos alguns deles, 
são artistas que ultrapassam esta questão 
nacional? (...)
PAOLO MORETTI: Não sei se é porque um 
festival no estrangeiro é melhor, dá maior 

o olhar para a sua maneira de 
capturar o espaço, os rostos, os 
objectos do teatro, mais próximos 

da vida quanto mais longe dela, fica claro 
que não são retratos das coisas que nos 
rodeiam: Jorge Gonçalves gosta de agarrar 
nas coisas, mordê-las, engoli-las e devolvê-
-las novas, de novo, perfeitamente antigas 
como o passado e vibrantemente presentes 
como a memória.” (Letizia Russo)

Fotografias de vinte anos de ensaios dos 
Artistas Unidos, fixados por Jorge Gonçalves.
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rowning permaneceu sempre an-
corado na carga teatral do cinema 
mudo e tudo desembocou no seu 

glorioso falhanço Freaks (1932). O filme que 
o enterrou. E isso aconteceu comercialmen-
te (de um orçamento de 316 mil dólares, 
rendeu metade), mas também em termos 
artísticos. O filme foi apenas reabilitado na 
Europa, passado três décadas, e no ano em 
que Browning foi a enterrar, em 1962. Mas 
essa sorte condiz com Browning: pelo ma-
cabro e pelo seu desacerto com o tempo.”

B
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validação ou é mais importante do que um 
festival português. Em Portugal, há festivais 
muito bons, de um nível totalmente compa-
rável ao que há lá fora. Esses prémios, essa 
presença nos festivais estrangeiros, ao lado 
de grandes autores reconhecidos, é algo de 
particular, de alto nível. Disseste que, quando 
chegam aqui, voltam com alguma coisa. 
Essa validação no estrangeiro é como uma 
legitimação de uma prática. A escola, como 
experiência histórica cinematográfica de 
um país, pode formatar, de alguma forma, o 
cinema que se faz.

Estes artistas de que estamos a falar — o 
João Nicolau, o Miguel Gomes, a Salomé 
Lamas , o Gabriel Abrantes e muitos outros 
— têm práticas extremamente singulares, 
extremamente originais. O que eles trazem 
para cá, quando voltam desses festivais, é 
também uma imagem de possibilidade para 
outros artistas. De prosseguir, de continuar 
numa prática original. Essa é a riqueza do 
cinema português contemporâneo. Não têm 
de fazer filmes de uma forma, têm é de fazer 
uma coisa singular. Têm de fazer uma coisa 
original. O que ensinam as experiências 
destes artistas de que estamos a falar é que 
não são nada formatados. Cada um tem a sua 
própria linguagem, que desenvolveu, que tem 

referências várias. Reconhece-se um filme 
do Miguel Gomes, reconhece-se um filme do 
João Nicolau. É assim. A importância dessa 
presença no estrangeiro, o reconhecimento 
no estrangeiro é isso. É como uma forma de 
encouragement para novas gerações de realiza-
dores portugueses. (...)
MIGUEL VALVERDE: Face a essa profusão 
de artistas, de realizadores, uma quantidade 
de pessoas que têm coisas a dizer e o expres-
sam através do cinema, os modelos rígidos de 
financiamento (estruturas como o ICA, por 
exemplo) não conseguem dar resposta. No 
contexto atual em que não há sete ou oito rea-
lizadores importantes, mas sim 20, 30, 40 (e 
podem, a qualquer momento, aparecer mais), 
necessitam de outros apoios, de apoios mais 
pequenos, de uma estrutura de apoios um 
bocadinho mais diversificada, não é verdade?
PAOLO MORETTI: É verdade. Essas estrutu-
ras nacionais de apoio foram pensadas numa 
outra época, para outra economia de cinema, 
outras formas de distribuição. Claro que não 
estão adaptadas às dinâmicas contemporâ-
neas. Apareceram outras. Os mesmos realiza-
dores estão a fazer trabalhos diferentes e cada 
um pode fazer uma forma de produção dife-
rente, adaptada, o que não era o caso noutras 
épocas de cinema. Havia um momento em 

que o realizador chegava à longa-metragem 
de ficção e só fazia longa-metragem de ficção. 
Agora, tudo muda. Um realizador ou um 
artista podem fazer, em diferentes momentos, 
filmes completamente diferentes, umas vezes 
financiados pelo ICA, outras vezes por uma 
galeria, uma coprodução com França, ou de 
um outro país europeu ou não-europeu, uma 
bolsa de um qualquer festival. Para mim, não 
há um nível… uma curta-metragem pode ser 
muito mais importante do que uma longa-
-metragem. É ao nível da modernidade, da 
contemporaneidade, da visão, do olhar do 
cineasta que me importa. É claro que teria de 
refletir um pouco mais sobre a evolução da 
situação da produção cinematográfica e tam-
bém da distribuição. Uma vez produzido o 
filme, para onde vai? Vai para o cinema? Para 
um museu? Para as plataformas VOD? São 
questões que se colocam hoje em dia. Todo 
o mundo sabe que está aí, mas não há ainda 
consequências institucionais. (...)

É uma questão complexa que todos os 
países europeus têm. Em Itália, por exem-
plo. Qual é a visibilidade do cinema italiano 
contemporâneo no estrangeiro, do cinema 
alemão ou do cinema sueco? Quantos filmes 
suecos passam nas salas portuguesas? Há um 
trabalho muito bom de proteção do cinema 
europeu feito pela rede Europa Cinemas e 
outras estruturas que fazem a promoção do 
cinema europeu na União Europeia, para pro-
mover a diversidade. Acho que Portugal não 
tem de ter qualquer complexo de inferiorida-
de. A França pode estar a exportar um pouco 
mais uma forma, mas também é muito pouco, 
e tem um dos maiores e mais complexos 
sistemas cinematográficos do mundo. Mesmo 
um país como a França tem dificuldade em 
exportar a sua produção cinematográfica 
comercial (porque, claro, os filmes franceses 
de arte não têm qualquer problema). Não há 
muitos blockbusters franceses que também se 
tornam blockbusters no estrangeiro. Aparece 
um de tantos em tantos anos. Cada país tem 
de dar valor às suas dinâmicas próprias, pen-
sar as suas instituições em função da situação 
e não condicionar a situação às instituições.

Ficaria contente se visse um político 
português com um cargo no cinema a tentar 
desenvolver e facilitar a vida destes artistas 
fantásticos que existem em Portugal. São 
dinâmicas muito próprias de outros países 
europeus, mas os outros países europeus não 
têm essa riqueza de artistas. Pode ser que não 
tenham passado pela situação que criou estes 
artistas — apoio, financiamentos — gente que 
foi para o estrangeiro e voltou com uma nova 
experiência, que pensa as coisas de uma for-
ma diferente. Não encontro esta diversidade 
noutros países europeus.
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m conjunto de textos que resultam 
das intervenções no primeiro 
laboratório do ciclo de encontros 

O que é o Arquivo?, que teve lugar no Museu 
Calouste Gulbenkian em Março de 2017. 
Ao longo de três dias, artistas e curadores, 
arquivistas, historiadores ou investigado-
res juntaram-se em mesas de trabalho e 
exploraram as relações entre o Arquivo e a 
Arte, contribuindo para um mapeamento 
desse encontro a partir da produção artís-
tica contemporânea portuguesa.

U
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Paolo Moretti (crítico convidado) e Miguel Valverde (curador do ciclo de cinema português)



Na Retina, por César Gomes
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m plano belíssimo 
de uma praia, o céu 
profundo, por onde 
se espalham manchas 
brancas; será, talvez, 
um fim de tarde de 
verão. Duas pessoas 
passeiam à beira-mar, 

uma silhueta altíssima e outra mais peque-
na, e uma voz off feminina que introduz o 
flashback que constitui o filme. 

Um antes e um depois.
Estabelece-se um contraste em tempos 

meteorológicos e geográficos: a quietude da 
praia, o clima quente da ilha Saint Sebastian, 
nas Caraíbas, com a neve que cai em Otava. 
Uma jovem enfermeira, Betsy, que aceita 
trabalho onde há palmeiras: “Palm trees”, 
diz ela, em eco, enquanto o plano se fecha em 
fade out ao negro.

Um barco, o mar cintilante ao luar, as es-
trelas, Betsy e Paul Holland, o seu emprega-
dor: nada é o que parece, “everything seems 
beautiful because you don’t understand”, 
afirma ele. Este pedaço de terra está morto. 
Morto como o coração dele, enterrado no 
corpo de um vivo. E mais mortos-vivos: o seu 
meio-irmão, Wesley, que ama uma mulher 
morta-viva, que ama a mulher do seu meio-
-irmão — ambos em conflito, o mais velho, 
circunspecto, o que governa a família e o seu 

negócio, o mais novo, o que bebe. Ambos 
com feridas por fechar, um que ama a mulher 
que o outro amou. E Jessica, em profundo 
estado letárgico, após uma febre inexplicável, 
submersa no silêncio que envolve o seu corpo. 

Chegada à ilha, Betsy vai encontrar uma 
terra de ilusões, onde a paisagem idílica 
esconde a turbulência do que permanece 
oculto, onde forças opostas se digladiam, 
onde realidade e ficção se misturam. Na bela 
casa colonial de Paul Holland, no jardim, 
encontra-se uma figura retirada da proa de 
um navio negreiro: os negros chamam-lhe 
Ti-Misery, São Sebastião sob o martírio das 
flechas, para que ninguém esqueça de onde 
veio a fortuna da família e a que custo. 

Na bela casa colonial de Paul Holland o 
sol permanece no exterior, as sombras no 
interior; a oposição luz/sombra espalha-se 
pela casa, as linhas horizontais dos estores 
projectam-se sobre as pessoas, as paredes, os 
móveis: barras que encarceram as persona-
gens em luta consigo próprias. E no exterior 
da habitação, o luxuriante jardim também 
espalha as suas sombras, dia e noite. Apesar 
de todas as aparências em contrário, este é 
um mundo fechado (e é uma ilha, não esque-
çamos), onde forças misteriosas se encontram 
à espreita. I Walked with a Zombie pode ser 
um série B, mas, apesar disso, ou por causa 
disso, tudo é representado com uma subtileza 

notável (veja-se, por exemplo, a forma como 
é criado o “terror” a que o título, de forma 
hiperbólica, alude). O que se insinua, o que 
fica não-dito revela-se um poderoso modo de 
instilar inquietação e medo, uma demonstra-
ção assombrosa de como utilizar os (parcos) 
recursos materiais e os (muitos) recursos cria-
tivos de que Tourneur e Lewton (realizador e 
produtor) dispunham.

As sombras são amplificadas pelos sons da 
noite: tambores tribais, um choro de mulher 
que atrai Betsy. Não se trata de Jessica, que 
não sai do seu mutismo, mas o choro de uma 
mãe-criada-negra ao dar vida a um ser que 
vai viver naquela ilha. Mas é o choro que faz 
com que as duas mulheres se encontrem: 
na noite, Betsy de negro, Jessica de branco, 
Betsy, a enfermeira que veio para tratar a 
morta-viva, Jessica a que se encontra nas 
profundezas de um outro mundo.

A tragédia de Jessica e dos Holland já faz 
parte do folclore local, assim o demonstra um 
negro que canta, de forma inadvertida, uma 
história que serve para que Betsy (e o espec-
tador) fique a conhecer o passado da família 
e da ilha. Quando chamado à atenção de que 
Wesley se encontra na esplanada, o cantor 
interrompe-se e vai de imediato pedir descul-
pa ao senhor branco (e há sempre subjacente 
uma crítica à escravidão). Mas, mais tarde, 
quando é já noite e Wesley se encontra em

U

I walked with a zombie
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estado inconsciente (da bebida), aquele 
recomeça a cantar, a canção já devidamente 
actualizada com a chegada da enfermeira. A 
prestação termina de forma abrupta quando 
surge Mrs. Rand, a mãe de Wesley (e de 
Paul). Tal como sucedeu com Jessica, Betsy 
toma conhecimento com aquela por acaso. 
Em segundo plano, ausente do que nos é 
dado ver (como muito no filme), esta já se 
inteirou do que Betsy representa para a vida 
de todos e, sobretudo, para a de Paul: por 
esse motivo, que peça ao filho para mandar 
tirar a garrafa de whiskey da mesa de jantar. 
Ele recusa, mas ao jantar a garrafa já não 
está lá. Wesley irrita-se, mas Paul não volta 
atrás. E eis-nos perante um dos eixos do 
filme: o amor. Paul toca piano numa sala 
que o isola dos outros (e é filmado de costas) 
— Betsy entra no mundo dele, mas ele, após 
um breve baixar de armas, recompõe-se e 
pede-lhe para sair (e ouvem-se os tambores). 
Ela ama-o, confessa-o ao mar, o mar que 
a trouxe e onde conheceu Paul. Betsy não 
esquece que ele é casado; a sua felicidade 
será fazê-lo feliz ao curar Jessica. 

Mas, por agora, chega de amor. Eis-nos 
na noite do vodu. Alma, uma das criadas 
da família, fala a Betsy de poderosos po-
deres sobrenaturais. E a enfermeira decide 
tentar — afinal, o que pôde a ciência? Pelo 
meio dos canaviais, segue o caminho assi-
nalado por estranhos objectos e guardado 
por um gigante negro chamado Carrefour 
(simbólico, não?), também ele em estado 
letárgico. O vento sopra, imaginamos que 
quente, doentio, os tambores tocam (e 
tocam várias vezes durante o filme, uma 
presença em surdina, à espreita), percurso 
e cerimónia, duas das sequências mais 
belas do filme. (Já mencionei o belo preto e 
branco?) O deus vodu fala por Mrs. Rand, 
escondida atrás de uma porta. E os nativos 
cortam o braço de Jessica: com espanto, 
verificam (e nós também) que ela não san-
gra. Betsy salva Jessica do sumo sacerdote 
vodu, que, tendo-a tido uma vez, a quer 
para sempre.

Mas eis que surge a inevitável questão: 
o que aconteceu, exactamente, a Jessica? O 
que é Jessica? E como libertá-la? Ninguém 
sabe, excepto o sacerdote vodu e Wesley. 
Há uma faca e uma flecha de São Sebas-
tião. E há o mar, onde Wesley e Jessica se 
banham, alcançando, por fim, a liberdade 
que nenhum alcançou neste mundo. 

O que pode o amor de Betsy e de Paul 
perante isto? Nada.
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ANTÓNIO RIBEIRO DE CARVALHO:

Em 1978/79 os primeiros filmes foram pagos 
do meu bolso. As coisas eram de tal forma, 
que deixámos de passar filmes no Cine Clube, 
porque não havia dinheiro, e em acordo com o 
FAOJ (Fundo de Apoio aos Organismos Juve-
nis) passámos filmes na sede do FAOJ, com a 
limitação de ser em 16mm, porque só em 1985 
chegou a máquina de 35mm. A primeira vez 
que se passou cinema na Feira de S. Mateus 
através do Cine Clube é em 1979, no velho 
pavilhão. E iniciámos o ciclo de cinema portu-
guês, que se mantém. Há um filme chamado 
As Horas de Maria, que em Lisboa tinha sido 
impedido pelo presidente Abecassis, que fez 
uma manifestação à porta do cinema. Conse-
guimos fazer a sessão no actual Hotel Palácio 
dos Melos, pusemos alguém com algum corpo 
à porta e não houve nenhum incidente.

JOAQUIM ALEXANDRE RODRIGUES:

Estes anos 1980 tiveram mudanças absolu-
tamente tectónicas em Viseu e no país. A 
seguir ao 25 de Abril vivemos uma espécie de 
bebedeira política em que quase todas as ener-
gias cívicas foram carreadas para a expressão 
política e partidária, e começa a haver aos 
poucos uma normalização democrática. Nesse 
processo de ressaca, muita da militância, de-
signadamente da esquerda, vai canalizar ener-
gias para a acção cultural. Esse processo ainda 
hoje é marcado, há mais DNA de esquerda na 
vida cultural do país do que de direita. São os 
anos da normalização, da preparação para a 
entrada na CEE, depois de anos muito crispa-
dos, em que as comemorações do 25 de Abril 
em Viseu davam porrada, literalmente. Muito 
específico de Viseu, é uma guerra tipo Cidade e 
as Serras, em que no princípio dos anos 1980 a 
ruralidade tem todo o apoio do poder político, 
e aos poucos é assumido um orgulho urbano, 
protagonizado pela chegada de Ricardo Pais.

ARMANDO FERREIRA: Um pouco contra a 
moda da época, o Cine Clube era formado por 
pessoas urbanas, mas os poderes instituídos 
eram pelos grupos folclóricos. Fomos uma das 
organizações na linha da frente para trazer 
à cidade de Viseu uma urbanidade que não 
tinha, que ainda era muito de capela, missa 

O tema é caro ao Cine 
Clube e relaciona-se 
com o espaço em que 
decorreu o encontro, 
no passado dia 19 
de Janeiro, o Museu 
Almeida Moreira. 
A importância deste 
espaço, de onde irra-
diou muito do que foi a 
cultura dos anos 1980 
e inícios de 1990 na ci-
dade, na voz de alguns 
dos activistas culturais, 
foi o desafio de uma 
conversa que assinalou 
o final da exposição 
de cartazes de cinema 
polacos, patente desde 
Outubro no Museu 
Almeida Moreira. 

ao Domingo e chá das cinco (claro, às vezes 
vinha o chá em bule fechado, com o branco). 
Havia a ideia que a cultura é da malta de 
esquerda. Não é, a cultura existe por si pró-
pria, porque se gosta de teatro, de cinema, de 
música. Hoje faz-se essa associação da cultura 
à esquerda e agora ainda é mais abusiva; da 
cultura, ou se gosta ou não se gosta. 

JOSÉ ARIMATEIA: Regressei em 1984, e 
havia uma dinâmica na cidade, liderada pelo 
Cine Clube de Viseu; alguns intelectuais e 
activistas tinham o Colectivo de Divulga-
ção Cultural, que editava a revista ZUT. Até 
que aparece em Viseu um furacão chamado 
Ricardo Pais, também de regresso, com um 
projecto de animação cultural sustentado, 
sendo ele próprio funcionário da Secretaria de 
Estado da Cultura. Formámos uma peque-
na equipa, que era a Área Urbana, que teve 
como primeira aparição, em 1984, a gravação 
vídeo da sede da Acert no antigo hospital de 
Tondela. Formalmente, foi criada em Janeiro 
de 1985. A opção, no fundo, era criar em Viseu 
uma nova dinâmica e explorar caminhos para 
o futuro, onde a reabertura do Teatro Viriato 
se torna um objectivo central. O Fórum Viseu 
é uma evolução, um projecto tripartido que 
juntava a Câmara, a Área Urbana, a SEC, e 
passámos de um departamento no Largo da 
Misericórdia para as instalações na Casa-Mu-
seu Almeida Moreira. 

JOSÉ FERNANDES: Perguntavam-me por 
que me envolvia nestas coisas do Cine Clube. 
Respondia que o que me levava a envolver 
é que tinha gosto em ver cinema, portanto 
ia tratar das condições para ver cinema. O 
objectivo era muito subjectivo. Entranhou-se e 
profissionalizei-me na área da cultura. A vida 
das associações e sua história fazem parte do 
conjunto da história de todos nós, e é funda-
mental a preservação dos arquivos, seu estudo 
e sua disponibilização pública. Conheço bem 
o arquivo histórico do Cine Clube, estou a co-
nhecer o arquivo da Proviseu, há o arquivo do 
Orfeão, Clube de Viseu, Instituto Liberal, um 
conjunto de associações históricas na cidade 
que precisam de ter os seus arquivos preserva-
dos e estudados. 

What’s up, CCV?

I walked with a zombie



uando surgiu a ideia
de adaptar o livro
Caminhos Magnéticos 
de Branquinho
da Fonseca?
Em 2006. Parti do 
conto A Tragédia de D. 
Ramon para a trama 

principal, sobre um pai que via a pobre filha 
casar com um labrego rico, obrigando-o a 
questionar a importância do dinheiro. Inspi-
rei-me também no conto O Conspirador, cujo 
início se passa no rescaldo de uma guerra 
civil. Lembrei-me de criar um universo em 
que um governo fascista era eleito demo-
craticamente e havia uma reacção violenta 
ao regime de repressão e tirania, entretanto 
instaurado. Na altura imaginei este cenário 
como se de um filme de ficção-científica se 
tratasse, mas 12 anos depois, com a ascensão 
de forças fundamentalistas pelo mundo intei-
ro, a história já não tem nada de fantástica, é 
quase hiper-realista. 
Mas o filme de hiper-realista não tem nada.
O filme não segue qualquer ismo.
“O dinheiro Não é Tudo” ouve-se repetida-
mente ao longo do filme (tal como se ouvia 
“Aqui quem Manda Sou Eu” em O Barão).
Não acha essa frase uma afronta àqueles que 
não têm dinheiro nenhum ou quase nenhum?
Mas serão esses os espectadores de Caminhos 
Magnétykos? Quem não tem dinheiro para 
comer vai ao cinema? Ou sequer sintoniza o 
Canal 2? Os filmes independentes são vistos 
por uma camada de pessoas que, mesmo 
pelintras, têm uma educação e uma cultura 
diferentes, e faz sentido pô-las a pensar neste 
paradoxo que é a dependência do dinheiro 
para a nossa existência nesta sociedade, entre 
outras coisas. Eventualmente, haverá quem 
veja nesta frase uma provocação, mas, mes-
mo assim, penso que é uma questão transver-
sal que merece ser pensada por todos. O que 
vale o dinheiro? 
Mas imagina uma guerra civil em Portugal? 
Isso não é demasiado apocalíptico? 
Não sei... Mas acredito que há uma probabili-
dade de começarem a despontar guerras civis 
múltiplas. Em vez de uma Guerra Mundial, 
poderão existir primeiro guerras civis mun-
diais, que poderão ou não deflagrar numa 
guerra mundial — como a Guerra Civil de 
Espanha antecipou a II Guerra Mundial. 
Mas a única solução para combater um Esta-
do autoritário é a violência?
Também não consigo dar uma resposta. 
Por um lado, quando essas forças fascistas 
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perderem o poder em eleições, como reagi-
rão? Pacificamente? Não sei. Mas, quando 
as liberdades começarem a ser retiradas, e se 
instalar um regime repressivo, haverá sempre 
quem resista. E poderá haver pessoas mais 
desesperadas que optarão pela “violência 
revolucionária”, para quem a destruição do 
Planeta pelas Forças do Mal merece uma res-
posta à altura. Duvido que seja a solução, mas 
a raiva nasce da frustração, perante a destrui-
ção da Amazónia, o aumento desenfreado da 
poluição, a restrição abusiva dos direitos dos 
trabalhadores e das minorias em geral. Como 
impedir o avanço dessa força avassaladora de 
destruição que corrói o nosso planeta? 
Pois, mas como? 
Quem sabe? No meu filme não pretendo dar 
uma solução, mas ponho as cartas na mesa. 
Parece-me, no entanto, que essas cartas 
estão baralhadas. Porquê todas as sobreposi-
ções e encadeados que dominam a superfície 
de Caminhos Magnétykos? 
Em filmes como A Janela (Maryalva Mix) a 
superfície do filme é composta quase exclu-
sivamente de fracturas, milhares de cortes, 
que desmantelam a narrativa, porque se trata 
de um mosaico de memórias fragmenta-
das. As sobreposições que fiz em Manual de 
Evasão LX94 e SWK4 eram feitas na própria 
câmara, sujeitas a todo o tipo de acidentes e 
acasos planeados. Curiosamente, só comecei 
a pensar em sobreposições durante a mon-
tagem de Rio Turvo, quando iniciei o tríptico 
de adaptações de Branquinho da Fonseca; 
talvez porque a escrita de Branquinho seja 
fluida, são cenários mentais. Em O Barão, as 
sobreposições surgem como forma de evitar 
os campos contra-campos, aquele ping-pong 
rotineiro de filmar uma personagem a falar 
e depois outra a responder ou a ouvir; as 
sobreposições e esses encadeados criaram 
uma narrativa hipnótica, sem fracturas. Em 
Caminhos Magnétykos quis ir mais longe: atra-
vés das sobreposições de dois ou mais planos 
pretendi exprimir os múltiplos pensamentos 
dilacerados de Raymond, o pai da noiva, que 
vive um dilema existencial. 
Mas isso não é uma racionalização
a posteriori?
Nunca sei bem o que vai ser um filme, pelo 
que qualquer explicação tem algo de a poste-
riori, e esta é uma das muitas interpretações 
que se pode fazer de Caminhos Magnétykos. Só 
sei que durante a montagem não gostei de ver 
todos aqueles cortes, queria que o filme fosse 
uma avalanche imparável, algo de fluido e 
avassalador. Um cine-tsunami! Foi o meu 

instinto que ditou este tipo de 
abordagem e acredito que é 
o mais adequado aos sons e 
imagens que criei. 
Não corre o risco de afogar os 
espectadores com esse mare-
moto de imagens e sons? 
Corremos todos esse risco, 
eu e os espectadores. Temos 
de nos deixar submergir pelas 
imagens e não ter medo de 
respirar debaixo dessa cine-
-água. É um filme difícil de 
absorver, é certo. Mas vencida 
a resistência inicial ao dispo-

sitivo formal, penso que, pelo menos os espec-
tadores com uma sensibilidade próxima da 
minha, terão acesso a um universo próprio e 
singular, habitável — apesar de bidimensional 
— que nunca viram nem viveram. Li há pouco 
numa entrevista o Lars von Trier a dizer que 
concebia os filmes que faltavam fazer. O que 
me interessa é fazer filmes que me completem, 
ou antes, que completem a minha obra. São 
peças que faltavam e que se vão encaixando. 

No entanto, nem todas as sequências do 
filme são compostas de sobreposições e enca-
deados: quando o pensamento de Raymond 
é interrompido por acções exteriores, como o 
interrogatório ou o regresso ao casamento, as 
passagens de plano dão-se por cortes. Nada é 
arbitrário, tudo depende da minha sensibili-
dade e noção de harmonia.
Mas não tem medo que lhe chamem 
formalista ou cine-fetichista? 
Vejo muitos dos meus filmes como bombas-
-relógio e enigmas por decifrar. Sempre fiz 
filmes que não podem ser decifrados num 
único visionamento. 
Isso não afasta as pessoas?
Não é arrogante pensar que as pessoas
vão voltar a ver o seu filme?
Não faço ideia. Os filmes de que mais gosto 
pedem-me sempre para os revisitar e aceito-
-os como são, sem os compreender na íntegra 
à primeira. São como as pessoas mais interes-
santes, que não se esgotam numa primeira 
conversa. Gostava de pensar que faço filmes 
que interessam às pessoas curiosas e de espí-
rito aberto, independentemente da avaliação 
(subjectiva) que se possa fazer deles. Os fil-
mes devem ser para os espectadores de todos 
os tempos, do passado (cinéfilos), do presente 
(público) e sobretudo do futuro, porque esse 
é o destino pretendido por qualquer obra que 
pretenda ser lembrada. 
Mas esse dispositivo formal não é uma
forma de escamotear a narrativa? 
Não consigo separar o aspecto dito formal 
do dito conteúdo. Se o tema fosse diferente, a 
forma também o seria. Tenho poucos filmes 
iguais aos outros, apesar da sensação de 
estranheza que quase todos possam deixar 
no espectador. Problemas diferentes exigem 
soluções diferentes: como diria o meu amigo 
Alberto Pimenta n’O Homem-Pykante, “eu 
tenho um estilo, que é não ter um só estilo”. 
Este é um tema com tantos níveis, que se 
fizesse algo mais limpo poderia ser visto 
como um filme de cartilha, de mensagem, e 
não me interessava de todo fazer uma obra de 
propaganda. Como o Dominique Pinon dis-
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Cine-Cosmos, por Edgar Pêra
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se, depois de ver uma maquete do Caminhos 
Magnétykos, o filme é uma trip. Resta saber 
que tipo de trip é, e isso depende totalmente 
do espectador. 
Mas não há nessa atitude algo
de manipulador?
Manipulador do material fílmico sim, mas 
acho que o espectador dos meus filmes tem 
muito mais liberdade de interpretação do que 
o de filmes neo-realistas, neo-neo-realistas 
ou hollywoodescos. 

Descubro a linguagem do meu filme 
em diferentes momentos: durante a escrita 
tenho visões, ainda coladas a um imaginário 
cinéfilo colectivo, sou incapaz de imaginar 
como serão os planos mas tenho uma noção 
arquetípica, diria platónica, do filme. Duran-
te a rodagem descubro outra linguagem, mais 
palpável. A minha recusa de uma planifi-
cação antes de estar frente ao cenário e aos 
actores pressupõe um tempo de adaptação 
à novidade, até ter uma ideia de como quero 
filmar uma cena. Nem sempre tenho ao meu 
dispor o tempo necessário para isso, mas foi 
o método que encontrei para me surpreen-
der e não fazer de um filme um acumular de 
ideias já concretizadas por outros. Para se 
fazer ‘os filmes que faltam’ é necessário for-
mas novas de imaginar o cinema, e para mim 
essa novidade só surge frente aos cenários e 
actores, a matéria-prima concreta, e prefiro 
de longe esse método a executar instruções 
prévias, mesmo que minhas, durante a roda-
gem. Não me interessa cristalizar ideias, pre-

tendo sempre criar filmes orgânicos, difíceis 
de definir. É impossível elaborar um retrato 
do filme que não seja dinâmico, as sinopses 
pouco adiantam, é preciso viver o filme para 
o entender. A montagem nunca é uma mera 
colagem de planos. É durante a montagem 
que descubro a verdadeira linguagem do 
filme, resultado dessas visões primordiais e 
dos erros cometidos durante a rodagem. E 
é graças aos erros que muitas vezes consigo 
descobrir soluções não convencionais para os 
problemas rotineiros da realização. Descubro 
a verdadeira matéria de que o filme é feito 
apenas no dia em que é finalmente projectado 
numa sala com espectadores. 
Então o que tem a dizer quando apelidam
o seu cinema de experimental?
Rotular um filme de experimental pode 
parecer inócuo. Mas não é. Este rótulo pres-
supõe que o que se apresenta não pertence à 
categoria dos filmes “normais”. Se calhar tal-
vez fosse melhor então chamarem de filmes 
anormais, que saem fora da norma vigente. 

Um dos motivos por que aceitei realizar
Virados do Avesso foi provar que conseguia 
fazer um filme “normal” para um número 
elevado (120.000) de espectadores “normais”. 
Quis provar às pessoas que olham para o 
cinema que faço como algo de deficiente que 
não é defeito, é feitio, que ele não é assim 
porque não sei fazer de outra maneira. 

Na realidade, acabo sempre por fazer tudo 
da forma mais difícil porque acho extrema-
mente enfadonho replicar as metodologias 

narrativas que remontam ao século XIX.
No fundo ainda não saímos do folhetim, 
quer se trate de televisão ou de cinema. Há 
espectadores que não conseguem ver mais do 
que uma imagem ao mesmo tempo e olham 
para a simultaneidade de diferentes acções e 
para o tratamento plástico da imagem como 
fogo de artifício. Mas eu apenas sigo pistas 
que foram lançadas já há muito tempo, pela 
teoria da relatividade, pelo cubismo e por 
outras vanguardas do início do século XX. 
Desde então não há desculpa para apresentar 
uma obra artística segundo os cânones do 
naturalismo, ou do neo-realismo, nas suas di-
ferentes manifestações poéticas. Hollywood 
padece do mesmo “mal”, mesmo quando se 
trata de cinema "fantástico". A ideia de janela 
sobre a realidade ainda impera. Mas de que 
realidade estão a falar? A de quem?

Testo muitas hipóteses antes e depois de 
filmar. Às vezes, durante a montagem sigo 
percursos que sei que são sem saída, só para 
testar a resistência do material e ver que 
caminhos não interessa percorrer até optar 
por uma forma definitiva. É um caminho sem 
certezas, mas com um contorno final bem 
definido. Cinema de investigação... talvez o 
melhor termo para substituir o malfadado 
‘experimental’ seja experiencial — expêran-
cial no meu caso. Interessa-me fazer com que 
o espectador entre num universo orgânico e 
experiencie uma obra de arte como algo de 
habitável, que se pode visitar. Claro que hoje 
já não me espanta que muitos espectadores 
não queiram viver em universos alternativos, 
sem bússolas. Eu continuo a preferir os cami-
nhos magnétykos. 
Como surgiu a ideia de trabalhar com
os inesperados Ney Matogrosso e
o Dominique Pinon? 
O Rodrigo Areias um dia telefonou-me 
depois de ver uma curta-metragem com o 
Dominique Pinon a sugerir-me que ele fosse 
o protagonista. Primeiro tínhamos pensado 
num argentino, o que estava de acordo como 
o conto do Branquinho, mas o importante 
era que fosse um estrangeiro numa terra es-
tranha. Mal o Rodrigo me falou no Domini-
que aceitei com extremo entusiasmo a ideia. 
Precisava de um actor trágico que levasse 
tão longe o jogo com a câmara e com as 
luzes como o Nuno Melo levou em O Barão, 
alguém que tivesse experiência em cinema 
mas também que fosse exímio em teatro. E 
o Dominique é um colosso, provando que 
conseguia ultrapassar-se, indo muito além do 
que já tinha feito em filmes como Delicatessen 
ou o Alien, na minha opinião. 

Já com o Ney Matogrosso, procurei 
adaptar a personagem ao filme e não ao 
conto. Foi também uma forma de introduzir 
um ambiente verdadeiramente fantástico. O 
Ney começou por fazer apenas as cenas de 
espiritismo, mas a personagem foi evoluindo, 
e acabou por se transformar num anarquista 
místico pessoano. Acho que foi sinal dos 
tempos. Pela sua boca podemos ouvir tanto 
Fernando Pessoa como Almada Negreiros. 
Ele não conhecia “A Cena do Ódio” e foi 
um privilégio ouvi-lo dizer aquele poema 
do Almada, depois de ter cantado A Rosa de 
Hiroshima para uns poucos felizardos. 

Imagem do cartaz de Caminhos Magnétykos, composta por Tó Trips
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ugo Münsterberg abre 
a sua obra pioneira dos 
estudos de teoria do 
cinema questionando-se 
sobre que invenção terá 
marcado o início da
história da 7.ª Arte. A 
conclusão que indicia 

é que o cinema será o ponto culminante do 
desenvolvimento das três componentes básicas: 
a fotografia, a decomposição/recomposição do 
movimento e a projeção da imagem.

Se será consensual que a origem da fotogra-
fia e da projeção se encontram em Niépce e na 
camera obscura, respetivamente, propomo-nos 
argumentar que a decomposição e recomposi-
ção do movimento têm raízes nos primórdios 
da arte humana, na arte paleolítica europeia, 
particularmente no Vale do Côa.

LUZ: O VALE DO CÔA E A PRIMEIRA
ARTE DA HUMANIDADE

Em finais de 1994 dava-se início a um pro-
cesso conturbado que viria a revolucionar 
a compreensão da arte paleolítica. Durante 
a construção de uma barragem descobrira-
se um conjunto de representações animais 
gravadas em painéis verticais de xisto ao longo 
dos 20 quilómetros finais do rio Côa. Se o 
estilo das representações aproximava a arte do 
Côa da restante arte paleolítica, o seu contexto 
apartava-a radicalmente: tratava-se de uma 
arte da luz, por oposição à arte das grutas, 
como era até então definida esta primeira arte. 

A arte paleolítica começou a ser definida 
a partir de meados do século xix pela jovem 
ciência arqueológica através da descoberta, 
sobretudo em França, dos primeiros exempla-
res de representações gráficas. A sociedade 
científica burguesa de então não se escanda-
lizou que os primeiros antepassados da huma-

nidade decorassem os seus objetos quotidia-
nos com os animais que conheciam, de uma 
forma então considerada ingénua e primitiva. 
A antiguidade dessa arte móvel justificava-
se pela representação de espécies entretanto 
extintas, como o mamute.

O grande momento definidor da arte 
paleolítica, como a conhecíamos até finais do 
século xx, ocorreu quando, em 1879, Marce-
lino Sanz de Sautuola descobriu um enorme 
fresco polícromo com bisontes e outros ani-
mais, no teto da gruta de Altamira (Espanha). 
A comunidade científica não estava preparada 
para conceder aos primitivos antepassados do 
orgulhoso homem moderno a capacidade de 
criar a grande arte parietal pictórica. Suspei-
tou-se de partida dos criacionistas clericais 
espanhóis contra os evolucionistas franceses 
e foram necessárias novas descobertas em 
França, no interior de grutas encerradas por 
camadas arqueológicas, para que o reconheci-
mento da arte paleolítica se fizesse.

Começou-se então a definir o cânone da 
arte. Uma arte gravada e pintada sobre supor-
tes móveis e no interior de cavidades, distri-
buída sobretudo pela zona franco-cantábrica. 
Entre os motivos representados destacam-se 
esmagadoramente as figuras de grandes 
herbívoros (cavalos, bisontes, auroques e 
cabras, seguidos de veados, renas, mamutes, 
rinocerontes e raros carnívoros), para além de 
impressões de mãos, sobretudo em negativo, e 
signos não figurativos. Contrariamente à per-
ceção popular, a figura humana é muito rara 
e nunca surge em cenas de caça. As cenas, em 
geral, são aliás muito raras. Trata-se de uma 
arte de um naturalismo esquemático, mas 
fortemente padronizada, com as figuras a sur-
girem esmagadoramente em perfil absoluto.

As dúvidas quanto à antiguidade desta 

arte foram-se desvanecendo com a datação 
radiométrica de matéria orgânica utilizada 
nas pinturas, contribuindo para datar esta 
arte de entre os 30.000 e os 10.000 anos antes 
do presente. Apesar de algumas descobertas 
recentes, que alargam o âmbito geográfico e 
cronológico da arte paleolítica, ela é esma-
gadoramente atribuída aos primeiros repre-
sentantes da nossa espécie, tendo, contudo, 
sido produzida num contexto social distinto 
do atual. As sociedades humanas eram então 
exclusivamente caçadoras-recoletoras, não 
produzindo os meios para a sua subsistência, 
vivendo da caça, pesca e recoleção de espécies 
selvagens. As razões deste verdadeiro big bang 
artístico terão mais a ver com questões de or-
ganização social do que com qualquer tipo de 
superioridade que possa ser atribuída à nossa 
própria espécie. A arte paleolítica é a primeira 
prova de que somos uma espécie eminente-
mente simbólica, produtora e consumidora de 
signos, particularmente visuais. 

Depois de Altamira, o Vale do Côa foi o 
segundo grande obstáculo epistemológico 
na definição da primeira arte. Não sendo o 
primeiro conjunto artístico paleolítico identifi-
cado ao ar livre, a sua dimensão e o dramático 
contexto da sua descoberta vieram alertar para 
uma nova realidade: a arte paleolítica ao ar 
livre seria provavelmente mais comum do que 
em gruta. Contudo, as condições particulares 
de preservação das grutas favoreceram a sua 
sobrevivência a mais de 10.000 anos de erosão.

CÂMARA: DIFERENTES FORMAS
DE ESCRITA DO MOVIMENTO

Tendo, entretanto, adquirido um sentido espe-
cífico, a palavra cinematografia significa etimo-
logicamente “escrita do movimento”. Sendo o 
cinema filho da fotografia, ela significa hoje os 
métodos de registo fotográfico do movimento. 
Foram os avanços na fotografia que conduziram 
às experimentações da cronofotografia e estive-
ram na origem da invenção dos irmãos Lumière. 

Hoje, o cinema libertou-se da definição de 
curiosidade mágica, com que nasceu, para se 
tornar em algo mais. Contudo, na sua base 
continua a estar o mesmo mecanismo de 
reprodução de movimento que lhe deu origem: 
a exibição de uma sucessão de fotogramas que 
documentam diferentes momentos de um mes-
mo movimento. Este caminho iniciou-se ainda 
antes dos Lumière. Eadweard Muybridge já ha-
via registado as diferentes fases de locomoção 
animal e humana, por intermédio de diferentes 
câmaras (1877), e Étienne-Jules Marey havia-as 
sobre-exposto num único fotograma, captura-
do através da sua espingarda fotográfica (1882). 
O génio dos irmãos franceses residiu no desen-
volvimento do cinematógrafo para captura e 
reprodução sucessiva dos fotogramas a partir 
de uma única película (1895).

Este mesmo princípio encontrava-se já em 
prática desde os primeiros exemplos de cinema 
animado, que precede a invenção do cinema 
propriamente dito (Reynaud, 1892). O pró-
prio Muybridge é um exemplo paradigmático 
disso. Na busca de rentabilizar o seu trabalho, 
copiou as suas cronofotografias para papel e 
inventou o zoopraxiscópio (1879), através do 
qual reproduzia o movimento dos animais em 
sessões pagas. Este aparelho mais não era do 
que uma adaptação de outros anteriores, como 

It is arbitrary to say where the development of the moving pictures began and it is impossible to 
foresee where it will lead. What invention marked the beginning? Was it the first device to introduce 
movement into the pictures on a screen? Or did the development begin with the first photographing 

of various phases of moving objects? Or did it start with the first presentation of successive pictures at 
such a speed that the impression of movement resulted? Or was the birthday of the new art when the 

experimenters for the first time succeeded in projecting such rapidly passing pictures on a wall? 1

25.000 anos
de cinematografia

no Vale do Côa
A arte paleolítica

nas origens
do cinema
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Ensaio por Luís Luís
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o fenacistoscópio (1829), o zootrópio (1834) ou o 
praxinoscópio (1877), apresentando a novida-
de da capacidade de projeção da imagem em 
movimento. Curiosamente, o cinema animado 
irá posteriormente fazer o caminho inverso, 
submetendo-se à fotografia e à película.

Na sua teoria do movimento, posteriormen-
te retomada por Gilles Deleuze, Henri Bergson 
define uma forma antiga e outra moderna de 
ilusão do movimento 2. Durante a Antiguidade, 
o movimento seria visto como “a passagem 
regulada de uma forma a outra, isto é, uma 
ordem de poses ou instantes privilegiados”3. A 
revolução científica trouxe a forma moderna, 
passando o movimento a ser entendido como 
a sucessão de um instante qualquer, e não já de 
um instante privilegiado ou transcendente: “O 
cinema é o sistema que reproduz o movimento 
em função de um momento qualquer, isto é, em 
função de instantes equidistantes escolhidos de 
maneira a dar impressão de continuidade”3.

A forma antiga de ilusão ou escrita do mo-
vimento é a mais comum, baseando-se na re-
presentação de uma pose fixa, mas de desequi-
líbrio, que só com a presunção de movimento 
poderá ser percebida. Ela surge frequentemente 
nas artes plásticas, desenho e pintura (“galope 
voador”), mas também escultura (Discóbolo de 
Míron), desde a Antiguidade até à atualidade. 
A partir de meados do século xix, começa a 
surgir a moderna forma de escrita do movimen-
to, a imagem-movimento, com os primeiros 
exemplos da cronofotografia. O movimento já 
não é definido por um momento único, mas é a 
continuidade do movimento que define a figura. 

Para Deleuze, o cinema é a imagem-movi-
mento por excelência, mas, numa perspe-
tiva mais abrangente, este conceito pode ser 
alargado a outras formas de arte sequencial. 
Independentemente das distintas formas de re-
gisto (fotografia, desenho, pintura), todas elas se 
baseiam no princípio da decomposição da ação 
em fases distintas, posteriormente recompostas. 
No cinema, a síntese é feita através de distintos 
fotogramas sobrepostos no mesmo espaço em 
tempos distintos (sobreposição sequencial). Já 
na banda desenhada, a recomposição é feita 
em espaços distintos (quadrados justapostos na 
mesma página). Esta forma alarga-se a exem-
plos históricos, como os frisos assírios, a coluna 
de Trajano ou a tapeçaria de Bayeux. 

Pelo seu suporte próprio, os exemplos 
pictóricos filiados sobretudo no futurismo são 
mais radicais. Aí, a imagem-movimento resulta 
na sobreposição no mesmo espaço e no mesmo 
tempo das distintas fases do movimento, bem 
exemplificado em Nu descendo escada n.º 2, de 
M. Duchamp (1912), que se inspira aliás numa 
cronofotografia de Muybridge.

Tomados individualmente, pouco distingue 
cada fotograma ou quadrado do chamado modo 
antigo de escrita do movimento. Eles consistem 
em poses fixas, mais ou menos significativas, de 
uma determinada ação. O que distingue estas 
diferentes formas é a síntese realizada pela sua 
sequência. O movimento não ocorre em cada 
quadro, mas entre eles, quando recompostos 
sequencialmente por sobreposição ou justaposi-
ção, sejam fotogramas ou quadrados.

No cinema é frequente atribuir-se a capa-
cidade humana de perceber o movimento à 
chamada persistência retiniana: o olho humano 

guardaria a imagem vista durante uma fração 
de segundo, e a compreensão do movimento 
adviria da mistura entre a imagem anterior 
e posterior. O exemplo do taumatrópio, jogo 
ótico citado como estando na origem do cine-
ma, prova exatamente o oposto4. Nesse caso, a 
sucessão rápida da imagem de um canário e de 
uma gaiola nos dois lados do disco, provoca a 
sobreposição de ambas as imagens, criando a 
ilusão do canário dentro da gaiola. Mais do que 
a persistência retiniana — que, ao acumular 
imagens, impediria a perceção do seu movi-
mento —, considera-se hoje que é o “fenómeno 
phi” de Wertheimer que explica a perceção do 
movimento a partir de imagens fixas observa-
das em sucessão. Queremos com isto salientar 
que a capacidade de interpretação da reprodu-
ção do movimento é sobretudo uma construção 
subjetiva, uma interpretação, baseada na elipse. 

Compreendemos melhor o processo de 
escrita do movimento quando comparamos o 
cinema com a animação. A “sucessão de fases 
calculadas” é um processo consciente para a 
animação e inconsciente para o cinema5, mas 
não deixa de ser o elemento essencial de todas 
as imagens em movimento, sejam elas foto-
grafadas ou desenhadas, projetadas ou não. O 
princípio da recomposição ou síntese do movi-
mento é o princípio básico que liga as histórias 
do cinema e da animação, justificando que a 
origem de uma e outra estejam intimamente 
ligadas5, mas também outras formas de escrita 
do movimento, como a milenar arte paleolítica.

AÇÃO: IMAGENS-MOVIMENTO
NA ARTE DO CÔA

O reconhecimento da arte de Altamira foi 
acompanhado pelo reconhecimento do seu 
grande dinamismo (Cartailhac, 1902). Georges 
Bataille6 viu as figuras de Lascaux numa dança 
inebriada de movimentos febris, que libertava 
a arte do determinismo religioso ou mágico. 
Paradoxalmente, a investigação pré-histórica 
valorizava então esse mesmo determinismo, 
vendo essa arte como símbolos puros, desliga-
dos dos seus referentes reais. 

Por volta de 1933, Wilfred Day, pioneiro 
do cinema britânico, edita uma brochura que 
visava angariar subscritores para a edição de 
uma obra sobre o nascimento e a história das 

imagens em movimento, intitulada “25,000 
years to trap a shadow”. A obra nunca chegou 
ao prelo, conservando-se hoje o manuscrito na 
Cinemateca Francesa. Contudo, a brochura 
apresentava já o índice, informando-nos que o 
primeiro capítulo se iniciava com uma secção 
dedicada à “Earliest known form of Cave 
Drawings”. O texto introdutório afirmava que 
trataria dos “first records of the portrayal of 
movement in the shape of the trotting boar 
depicted on the walls of the cave at Altamira 
25,000 years B.C.”7.

A 7 de dezembro de 1955, Walt Disney, no 
seu programa televisivo Disneyland, dedicado 
à história do desenho animado, irá referir-se 
às primeiras formas de animação do “homem 
das cavernas”, recorrendo a um cavalo de 
Lascaux e a um javali de Altamira (fig. 1). São 
assim apresentados com clareza os dois tipos 
de ilusão do movimento de Bergson: o cavalo 
de Lascaux, em pose de “galope voador”, inse-
re-se na forma antiga de escrita do movimento 
(instante privilegiado, pose, “movimento 
congelado”), enquanto que a duplicação das 
quatro patas do “javali” de Altamira exem-
plifica a decomposição do movimento por 
sobreposição (imagem-movimento).

Assim se identificou com clareza as duas 
formas básicas de representação do movimento 
na arte paleolítica, antes mesmo de elas serem 
reconhecidas pela comunidade científica. O 
referido javali, entretanto identificado como 
bisonte, era descrito pelos primeiros investiga-
dores como o resultado de uma acumulação 
de figuras8, iniciando-se assim a prática de 
interpretar figuras com duplicação de patas, 
cabeças ou caudas como o resultado de erros 
ou arrependimentos.

A análise destas representações, bem como 
os estudos que têm vindo a ser realizados9-11, 
confirmam hoje a existência de uma animação 
paleolítica, sobretudo da decomposição do mo-
vimento há mais de 10.000 anos. Partindo do 
contributo de vários investigadores, propuse-
mos a definição de uma gramática do movi-
mento para a arte do Vale do Côa12, a partir da 
qual integramos um total de 547 figuras que 
apresentam características de animação na arte 
do Côa, num total de 1125 descritas. Inscreve-

Fig. 1 Pré-história do cinema de animação, segundo Walt Disney. A) Cavalo “chinês” de 
Lascaux; B) “Javali” de Altamira (Walt Disney Treasures: Behind the Scenes at the Walt 
Disney Studio: A Glimpse Behind the Studio Magic, DVD, Vol. 2).
Fig. 2 Tipos básicos de representação do movimento.
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mos estas animações em três tipos: instantâ-
neos, linhas cinéticas e decomposição (fig. 2).

A esmagadora maioria das figuras anima-
das integra-se nos instantâneos (544), que se 
dividem em diferentes categorias9,12, podendo 
ser agrupadas numa animação coordenada 
complexa. A ilusão de animação por instan-
tâneo realiza-se por oposição à representação 
canónica das figuras em perfil absoluto, cabeça 
no prolongamento do tronco, cauda pendente 
e membros na vertical, com comprimentos 
semelhantes. Não podemos invocar o instantâ-
neo como estando na origem do cinema, uma 
vez que aqui não se procede verdadeiramente a 
uma recomposição do movimento.

A categoria mais comum é o instantâneo 
segmentar, que diz respeito à animação de 
segmentos do corpo (cabeça, cauda, membros, 
orelhas e língua). Seguem-se os instantâneos 
simétrico e assimétrico, relativos à forma de 
representação dos membros locomotores, 
seja em extensão ou flexão (simétrico) ou com 
comprimentos distintos (assimétrico). O instan-
tâneo coordenado simples refere-se igualmente 
à locomoção, mas, ao contrário da esmagadora 
maioria dos instantâneos simétricos e assimé-
tricos, atinge-se através da representação das 
quatro patas em diferentes posições de marcha.

As linhas cinéticas têm uma existência 

quase residual (17), caracterizando-se pela as-
sociação de signos lineares a figuras animais, 
passíveis de serem interpretados como confe-
rindo ação ao animal12. É difícil interpretar o 
significado destes signos, e por vezes mesmo 
a sua associação clara a determinada figura. 
Contudo, o facto de 10 das 17 figuras com 
linhas cinéticas se encontrarem igualmente 
animadas por instantâneo parece reforçar 
a sua interpretação como signos de ação. A 
maioria destes signos está sobretudo asso-
ciada à boca e à cabeça, seguindo-se dorso, 
focinho, pénis, tronco e ventre.

As figuras animadas por decomposição 
constituem uma minoria da arte do Côa (36), 
mas trata-se de uma minoria altamente signifi-
cativa, pois são elas as que reivindicamos como 
constituindo a pré-história do cinema.

O contorno múltiplo10 encontra-se entre a 
linha cinética e a animação por decomposição. 
Raro na arte do Côa (2), consiste em repassar 
várias vezes o contorno da figura, criando um 
feixe de linhas subparalelas que confere dina-
mismo à figura, aproximando-se da decomposi-
ção de um segmento ou da totalidade da figura.

A recomposição das representações 
decompostas pode ser feita por sobreposição 
ou justaposição11. A sobreposição é a forma 
mais comum e ocorre quando se representam 

diferentes segmentos da figura animal num só 
corpo (sobreposição segmentar) (24).

A interpretação destas figuras como 
imagem-movimento advém do facto de os 
segmentos serem figurados em diferentes 
posições, percebidas como sequenciais. A 
cabeça do animal é o segmento mais frequente-
mente animado, existindo ainda dois casos de 
decomposição por sobreposição dos membros 
anteriores; e um, dos quatro. Os movimentos 
da cabeça documentados são maioritariamente 
de flexão anterior (ascendente/descendente) e 
rotação posterior (traseira/dianteira). A recom-
posição das figuras faz-se geralmente em dois 
momentos, existindo um caso com três e outro 
eventualmente com quatro.

A sobreposição integral (7) distingue-se pelo 
facto de se animar não apenas um segmento do 
animal, mas todo o seu contorno12. Como na 
sobreposição segmentar, a animação dá-se pela 
sobreposição das duas figuras, com pequenas 
diferenças de posição de uma das suas partes, 
geralmente a cabeça, mas também membros 
anteriores e cauda. Também nesta categoria, o 
movimento mais comum é o ascendente/des-
cendente da cabeça.

Semelhante à decomposição por sobrepo-
sição integral é a decomposição por justa-
posição (3)11. Neste caso, o mesmo animal é 
também representado duas ou mais vezes, 
mas em espaços distintos, não se sobrepondo. 
Devido à frequente sobreposição de figuras 
nos painéis do Vale do Côa, a interpretação 
dos exemplos de sobreposição integral e justa-
posição apresenta algumas dificuldades suple-
mentares, sendo difícil determinar se se trata 
da representação de um mesmo indivíduo em 
momentos distintos ou de indivíduos distin-
tos. O facto de se tratar da mesma espécie, 
associado a uma semelhança estilística, pode 
contribuir decisivamente para esta asserção. O 
outro critério diz respeito à associação destas 
figuras a outras categorias de animação.

Não podemos, contudo, deixar de assinalar 
que o jogo da animação vive da ambiguidade 
da sinédoque, entre a parte e o todo. Veja-se 
o caso de uma das primeiras experiências de 
cronofotografia, em que Arthur Mason Wor-
thington (1865), para decompor o movimento 
do impacto de uma bola a cair num líquido, 
utilizou diferentes fotografias, de diferentes 
bolas em diferentes momentos4. Justapostas 
as diferentes imagens de diferentes objetos em 
diferentes momentos, tomamo-las pela repre-
sentação de um mesmo movimento.

É isso que fazemos, ao observar um livro 
de banda desenhada ou ao desenrolar da 
Coluna de Trajano. Fazemos a assunção mais 
“económica”, de que todas aquelas partes 
pertencem a um todo que se desenvolve ao 
longo do tempo. O mesmo sucede numa 
imagem em movimento, embora a rapidez da 
sucessão das imagens nos retire a perceção do 
que estamos realmente a fazer, tomando as 
partes (fotogramas) por um todo contínuo.

A rocha 3 da Quinta da Barca demonstra-
-nos a existência deste processo na arte paleo-
lítica do Côa, há mais de 10.000 anos (fig. 3). 
Identificam-se três figuras de cabra-montês 
nessa superfície. Na zona inferior do painel 
regista-se uma fêmea, identificada pelo seu 
corno de pequenas dimensões e gracilidade da 

Fig.3 Decomposição da cena representada na rocha 3 da Quinta da 
Barca (foto de Manuel Almeida, desenho de Fernando Barbosa).

Fig.4 Decomposição da cena da base da rocha 4 da Penascosa
(foto de Manuel Almeida, desenho de Mário Varela Gomes).

Fig.5 Decomposição de duas cenas representadas na rocha 3 da 
Penascosa (foto de Manuel Almeida, desenho de Fernando Barbosa).

25.000 ANOS DE CINEMATOGRAFIA NO VALE DO CÔA



tado com dois problemas fundamentais para 
vivificarem as suas representações: trata-se 
de um contexto ao ar livre, inundado pela 
luz, com um suporte bidimensional com 
reduzidas irregularidades. Julgamos estar 
aqui o segredo para a inusitada quantidade de 
figuras animadas no Vale do Côa, sobretudo 
ao nível da decomposição. Como o contexto e 
o suporte não contribuíssem para a animação 
natural das figuras, foi necessário criar recur-
sos estilísticos que o potenciassem.

Vemos, por isso, na arte paleolítica do Côa 
o surgimento de uma verdadeira escrita do 
movimento, uma primeira cinematografia, 
que apresenta já os condimentos necessários 
que estão na origem de um dos elementos 
definidos por Münsterberg para a invenção do 
cinema no século xix: o registo de várias fases 
do movimento de objetos e a decomposição e 
recomposição dessas imagens sucessivas. Se 
o suporte, as técnicas e o contexto social de 
produção e usufruto separam a arte paleolítica 
do Vale do Côa da moderna arte cinematográ-
fica, a mesma humanidade e o mesmo génio 
criativo aproximam-nas. A arte paleolítica e 
o cinema moderno expressam assim um fenó-
meno de convergência, separado por milhares 
de anos. Em contextos distintos, mas buscan-
do algo semelhante (animar o inanimado), a 
mesma espécie chegou a uma resposta concep-
tualmente semelhante, embora tecnologica-
mente distinta. Parece comprovar-se assim 
que a arte nunca melhora, mas que o material 
da arte nunca é o mesmo14, mesmo sem que 
disso tenhamos por vezes consciência.
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forma. Ao centro, situa-se um bode, com a re-
presentação dos cornos compridos em “S”, da 
barba e do sexo, e o contorno definido por uma 
“linha farpada”, particularidade estilística que 
lhe confere volume. Este animal dispõe de duas 
cabeças, em tudo idênticas, uma voltada para a 
frente e outra para trás. Se os membros poste-
riores são representados apenas por uma única 
pata, os anteriores têm duas, uma em exten-
são e outra fletida. A terceira figura, já muito 
perdida, que se encontra em cima e à esquerda, 
reduz-se aos quartos traseiros de um animal e a 
um longo corno e contorno em “linha farpada”, 
denunciando a presença de um macho. 

A unidade das figuras central e esquerda, 
em termos de espécie, estilo, técnica, a que 
se juntam os distintos critérios de animação 
em ambas as figuras, permite a interpretação 
que se segue. A cena descreverá uma fêmea 
e um macho. Este olha para trás (decomposi-
ção por sobreposição da cabeça) e desloca-se 
para diante (decomposição por sobreposição 
das patas dianteiras), surgindo acima à direi-
ta, num segundo momento (decomposição 
por justaposição), com a cauda levantada 
(instantâneo segmentar).

As três figuras da rocha 3 da Quinta da 
Barca e os seus diferentes critérios de animação 
associam-se numa clara cena narrativa. A exis-
tência de animação na arte do Côa pressupõe 
uma ação, isto é, uma narrativa. Mais do que 
meros símbolos, as representações são assim 
agentes de uma narrativa, comprovando que 
“para além do conjunto simbólico das imagens 
existiu forçosamente um contexto oral com o 
qual o conjunto simbólico era coordenado”13. 

Para descodificar a mensagem, importa 
perceber quais as ações representadas através 
da animação. Os sujeitos da ação correspon-
dem aos principais motivos da arte do Côa 
(cavalo, auroque, cabra e veado), embora nas 
decomposições os auroques surjam sobre-re-
presentados, por oposição aos veados. 

Os segmentos mais animados são sobre-
tudo os membros locomotores e a cabeça, 
seguidos a maior distância pelo tronco e pela 
cauda. O facto de a maioria dos segmentos 
animados ser os membros, que se apresentam 
sobretudo em extensão, informa-nos que as 
figuras são representadas em locomoção. 

Os movimentos da cabeça são a flexão 
anterior (ascendente/descendente), rotação 
posterior e rotação lateral, através do qual o 
animal encara o observador. Interpretamos 
todos eles como configurando estados de aler-
ta. O veado que se volta para trás, o cavalo que 
pasta ou bebe e levanta a cabeça, ou, significati-
vamente, o auroque que nos enfrenta quando o 
observamos são despertados do seu descuida-
do quotidiano por um som. Outros segmentos 
menos frequentemente animados poderão 
estar igualmente relacionados com estados de 
alerta/repouso, como a cauda, as orelhas ou a 
boca. Mesmo as linhas que saem da boca de 
alguns animais, tradicionalmente interpreta-
das como o “sopro vital”, são passíveis de ser 
interpretadas como a representação do som. 
Vemos assim que, para além do movimento, 
estas representações pressupõem o som. 

Assim, partindo do tipo e da forma das 
animações representadas na arte do Vale do 
Côa é legítimo compreender a narrativa a elas 

subjacente como estando relacionada com 
estados de alerta e fuga.

Dois exemplos podem ajudar-nos a ilustrar 
esta perspetiva. Na base da rocha 4 da Penas-
cosa, individualizam-se três figuras de cavalo, 
todas voltadas para a direita (fig. 4). A cena 
inicia-se com o cavalo do meio comendo ou 
bebendo. Ao ser alertado por qualquer ruído, o 
animal levanta a cabeça (decomposição por so-
breposição da cabeça), e inicia a sua locomoção 
para diante (decomposição por sobreposição 
dos membros anteriores). O cavalo de baixo, 
que surge com as orelhas para cima, foge igual-
mente para a direita em baixo (instantâneo 
segmentar por extensão da pata dianteira).

Ao lado, na rocha 3 da Penascosa (fig. 5), a 
maioria dos auroques está voltada para a es-
querda, dois deles com os membros posteriores 
mais compridos, enquanto que o que está mais 
acima olha para trás. Nesse mesmo painel, 
três cabras estão voltadas para a direita, com 
os membros anteriores em extensão, enquanto 
uma mais pequena nos afronta. Isolando estas 
figuras das restantes presentes no painel, perce-
bemos duas cenas que ilustram uma sequência 
de predação de duas espécies distintas. Para os 
auroques o perigo vem da direita, com o auro-
que de cima a dar o alerta, enquanto os outros 
se movimentam para a esquerda. Para as cabras 
o alerta vem da frente do painel, onde estamos 
nós, e os restantes animais fogem para a direita. 

Não pretendemos com esta interpretação 
recuperar teses ultrapassadas, relacionadas 
com a magia de caça, nem reduzir a arte pa-
leolítica do Vale do Côa a um mero anedotá-
rio. Como toda a arte, incluindo o cinema, ela 
é polissémica, e, como tal, o seu sentido não 
se esgota na narrativa que possamos descodi-
ficar. Contudo, se ignorarmos esta narrativa 
estaremos mais longe de compreender o seu 
contexto social e os seus possíveis sentidos.

CRÉDITOS FINAIS
O que acabamos de apresentar é uma imagem 
geral de milhares de anos de arte no Côa. As 
formas de animação repetem-se, mas a sua 
importância relativa varia. Por exemplo, a 
mais “moderna” forma de animação, a de-
composição, caracteriza sobretudo a fase mais 
antiga, datada de há cerca de 25.000 anos.

Pretendemos com este texto comunicar 
à comunidade cinéfila que, para além da 
curiosidade histórica, como surge geralmente 
retratada nos preâmbulos das obras de história 
do cinema, a arte paleolítica apresenta já um 
ingrediente fundamental dessa invenção do 
século xix: a decomposição e a recomposição 
do movimento. Neste contexto, os achados no 
Vale do Côa destacam o sítio português pela 
profusão e qualidade dos exemplos de ima-
gens-movimento paleolíticos, que não encon-
tram paralelo nas restantes jazidas paleolíticas, 
tanto ao nível de clareza como de quantidade. 

O segredo da importância da animação na 
arte do Côa poderá estar na natureza do supor-
te. É conhecido que a arte em gruta beneficia 
em grande medida da irregularidade do supor-
te, que confere volume e vida às representações. 
O perambular pelas cavidades, com o recurso a 
fontes de luz bruxuleantes, e o jogo da sombra e 
da luz daí resultantes fazem aparecer e desapa-
recer as figuras, que se movem à nossa volta.

Os artistas do Vale do Côa ter-se-ão defron-
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Vale do Côa
Património Mundial
há 20 anos

m 1992, no decurso do proces-
so de construção da barragem 
de Vila Nova de Foz Côa, foi 

descoberta a primeira rocha gravada 
com motivos paleolíticos do Vale 
do Côa, apenas divulgada dois anos 
mais tarde. 

Iniciou-se então um debate nacional 
e internacional com duas alternativas 
antagónicas: a continuação da constru-
ção da barragem ou a preservação da 
arte rupestre. Entre os defensores da 
preservação contavam-se a comunida-
de científica e os alunos da escola de 
Foz Côa, que defendiam a importância 
do achado, enquanto testemunho da 
primeira arte da humanidade e como 
motor para o desenvolvimento local 
e regional. Do lado dos defensores da 
barragem, defendia-se a importância 
do projeto hidroelétrico e duvidava-se 
do real valor da arte.

Este debate e a afirmação pública 
da necessidade de preservação desta 
arte motivou o governo, recém-eleito, 
a suspender a construção da barragem 
e a determinar a realização de um rela-
tório científico que avaliasse o achado. 
Esse relatório, apresentado em 1997, 
virá a fundamentar a classificação, 
nesse mesmo ano, da arte do Vale do 
Côa como Monumento Nacional. 

Em 1998, a unesco inscreve este 
conjunto de arte rupestre paleolítica na 
lista do Património Mundial, argu-
mentando que constitui “uma ilustra-
ção excecional do desenvolvimento 
repentino do génio criador na alvorada 
do desenvolvimento cultural humano” 
e demonstra, “de forma excecional, 
a vida social, económica e espiritual 
do primeiro antepassado da humani-
dade”. Terminava o debate quanto à 
preservação do Vale do Côa. 

Em 2010, com a inauguração 
do Museu do Côa, uma exposição 
permanente apresenta e contextua-
liza a arte do vale. Trata-se de um 
verdadeiro museu de território, uma 
janela para o vale, capaz de acolher um 
vasto conjunto de visitantes, mas que 
não substitui o verdadeiro museu, o 
próprio Vale do Côa, onde continuam 
a estar a verdadeiras obras de arte, as 
rochas gravadas.

Carlos Augusto Calil*
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inicius de Moraes 
(1913-1980), além de 
poeta e compositor, 
foi também crítico de 
cinema e cineasta. 
Em agosto de 1941, 
assumia uma coluna no 
jornal A Manhã, do 

Rio de Janeiro, na qual publicava uma crônica 
periódica sobre os filmes lançados no circuito 
comercial. Numa linguagem que oscila entre 
o registro lírico e a anedota, Vinicius fala 
da grande paixão popular de seu tempo: o 
cinema. “Não sei se para alguém o cineminha 
da segunda-feira à noite tem a significação que 
tem para mim. Eta cineminha gostoso! Não 
importa o que haja de pau a fazer, amolações 
ou desencantos durante o dia, a noite compen-
sa. Não importa também se o filme é ruim ou 
bom. Vale, isso sim, ir para casa mais cedo e 
jantar e pegar a sessão das oito [...] Pouco im-
porta o filme.” Nesse sentido, atua igualmente 
como crítico de cultura.

São assuntos de sua coluna a falta de água 
nos bairros de Ipanema e Leblon (onde mora-
va), a afetação da fala das jovens cariocas que 
frequentam as boates, a pobreza endêmica 
das crianças de Guandu, a graça de Fred 
Astaire, “dificilmente transformável em pa-
lavras”, o hot jazz norte-americano no filme 
Sensações de 1945 (1944), tudo o que acionasse 
a antena do poeta, a partir da experiência do 
cinema. Suas crônicas oferecem ao leitor a 
feliz combinação de sentimento lírico com 
observação do cotidiano. 

Em sua primeira crônica de cinema, 
“Credo e alarme”, escrita em tom solene, o 
poeta de “Variações sobre o tema da essência” 
proclamava sua fé religiosa nas virtudes do 
cinema, “arte muda, filha da Imagem, elemen-
to original de poesia e plástica infinitas; meio 
de expressão total em seu poder transmissor 
e sua capacidade de emoção”. Esse credo na 
transcendência do cinema evidenciou ime-
diatamente a filiação estética de Vinicius ao 
grupo do Chaplin Club, que editara o tabloide 
O Fan, entre 1928 e 1930. Vinicius, desde o 
tempo de estudante de Direito, ligara-se a 
Otávio de Faria, que o aproximou de Plínio 
Sussekind Rocha e de Almir Castro, os três 

principais animadores do primeiro cineclube 
brasileiro, criado para servir de trincheira na 
guerra contra o cinema falado. A homenagem 
a Chaplin era inevitável: o maior artista do 
século liderava o exército de resistência à vul-
garização imposta ao cinema pelos talkies.

As palavras da crônica inaugural, que o 
próprio Vinicius consideraria dez anos depois 
“austeras, quase místicas”, praticamente 
repetiam a profissão de fé manifestada por 
Otávio de Faria em texto publicado no Fan: 
“Eu creio na imagem... Na imagem todo 
poderosa. Que constrói o movimento. Que 
cria o ritmo. Que revela a alma”. Vinicius, 
nesse período, escreve imagem e cinema com 
letras capitais. Sua inclinação para a poesia e 
o cinema sempre correspondeu a um podero-
so sentimento de mística entrega, fundado no 
dogma da revelação do mistério da arte: “a 
poesia e o cinema revelam sem exprimir”.

A familiaridade de Vinicius com o cinema 
datava de 1936, quando substituiu Prudente de 
Moraes, neto, como representante do Ministé-
rio da Educação na Censura Cinematográfica. 
Em 1941, já casado, pai de uma menina, Vini-
cius precisava engordar o salário, e o convite 
para escrever em A Manhã, jornal que apoiava 
a ditadura do Estado Novo e era dirigido por 
Cassiano Ricardo, foi providencial. Vinicius 
passa a redator do Suplemento Literário e 
responsável pela coluna de cinema. A partir 
dela proporá uma cruzada pela educação 
estética dos leitores, com artigos de divulgação 
sobre as teorias do cinema — de roteiro (que 
ele, utilizando a palavra francesa, chamava 
de “cenário”), de direção e de montagem. O 
repertório teórico de Vinicius era, no entanto, 
escasso; sua referência frequentemente recaía 
sobre a versão inglesa do livro Técnica do Filme, 
de autoria do cineasta russo Vsevolod Pudo-
vkin. Nele encontrava elementos objetivos para 
reafirmar sua preferência pelo cinema mudo e 
embasar sua deliberada má vontade contra os 
filmes correntes. Para elogiar o surpreendente 
Cidadão Kane (1941), Vinicius irá afirmar que 
seu mérito estava em realizar, no falado, o ideal 
estético do silencioso!

A presença de Orson Welles no Rio1, sob 
muitos aspectos estimulante para Vinicius, 
ajuda a condensar a atmosfera na qual ele iria 

V

O cinema
de meus olhos

1. Orson Welles fora enviado ao Brasil como embaixador 
cultural do governo norte-americano, incumbido de rodar 
um documentário sobre o carnaval brasileiro.

E

*Edição dos prefácios às duas edições do livro
O Cinema de Meus Olhos feita por Margarida Assis (Cine 
Clube de Viseu). Nota bibliográfica no fim do artigo.
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Vi, juro que vi, com o 
Cinema de meus olhos, o 
panorama alucinante da 
Criação permanente...

deflagrar, em maio de 1942, o debate cinema 
silencioso versus cinema falado. No início desse 
mês, Vinicius havia escrito duas “cartas” ao 
físico Occhialini, nas quais, com alta dose de 
lirismo, desenvolve sua ideia de protocinema. 
No dia 22, ele relata, em tom desolado, que 
no debate sobre cinema com Orson Welles 
fora incompreendido quando afirmara que 
Cidadão Kane “no fundo era silencioso”. 
Diante do protesto de Welles, Vinicius 
confessa: “já agora o problema se coloca sem 
alternativas para mim. [...] Sinto-me perfei-
tamente capaz de fazer Cinema, e não fosse 
provavelmente parar na cadeia por causa 
disso, juro como furtaria uma câmera para 
fazê-lo, para fazê-lo silenciosamente”.

A nota cômica apenas introduz o clima da 
perplexidade com que o debate foi recebido 
pela inteligência brasileira, convocada nomi-
nalmente por Vinicius a manifestar-se. 

Na sua coluna, afirmava que o “Cinema, 
como a Música, exige o silêncio. [...] Mas na 
Música o silêncio não é a própria natureza 
da coisa em si, como no Cinema. Música é 
som. A natureza do Cinema é a imagem. Ora, 
a imagem é fundamentalmente silenciosa 
como meio de expressão”.

Ribeiro Couto reage imediatamente e traz o 
debate à razão prática, dando voz aos distri-
buidores de filmes estrangeiros: “Como vamos 
dar anúncios a um jornal cujo cronista conside-
ra que todos os nossos filmes são baboseiras?”. 
Ao comparar o cinema sonoro com o teatro 
contemporâneo, Ribeiro Couto mostra a atitu-
de regressiva de Vinicius. O artigo “Vinicius de 
Moraes no pico da Bandeira” alude à “Carta 
de Manuel Bandeira”, em que o criador de Pa-
sárgada, além de considerar o cinema silencio-
so victa causa, teme que “acabaria envergonha-
do e pedindo perdão a você [Vinicius] por ter 
razão contra você. Porque você ama o cinema 
mudo como se ama uma mulher... muda”.

A repercussão amplia-se; cartas chegam 
de leitores de Minas e de Santa Catarina: um 
deles dirá que o debate é inútil, pois “até os 
nossos sonhos são falados”, e reclama que 
Vinicius “coloca a discussão num nível metafí-
sico só ao alcance de poucos iniciados”. “Acho 
que você é artista demais, tem sensibilidade 
demais para ser um bom cronista de cinema. 
[...] Você não consegue falar da plateia; por 
isso, ai de quem se louvar na sua opinião para 
escolher o programa de cinema no sábado! 
Eu confesso que tomo o seu palpite sempre às 
avessas do meu gosto.”

“Eu sei que sou um ‘mau cronista’ de ci-
nema”, retruca Vinicius, “mas minha função 
aqui não é só esta: a de fazer diariamente 
uma crônica para receber mensalmente um 
ordenado. É salvar um pouco dos últimos 
restos de bom gosto que há no público do 
Brasil. Passeie ele um sábado de tarde pela 
planície da Cinelândia que verá uma coisa: 
cada vestido, cada chapéu, cada bolsa, cada 

cafajestismo no andar, falar e vestir tem sua 
explicação numa única causa: o cinema fala-
do, Hollywood. Que diabo!”.

À procura de novos trunfos, Vinicius des-
cobre por acaso, em exibição nos cinemas ca-
riocas, o filme tcheco Janosik (1921) e faz dele o 
seu novo cavalo-de-batalha. Estimula Murilo 
Mendes a organizar excursões a um cinema de 
bairro para mostrar o novo título aos amigos, 
e pede a cópia do filme ao distribuidor para 
exibi-lo em sessão especial aos debatedores.

A missão redentora de Vinicius resiste a 
qualquer argumento. Ribeiro Couto advoga 
em favor do público: com o sonoro, o cinema 
ganhou em espetáculo, “o cinema falado veio 
transformar a fundo os sistemas de gozo artís-
tico de que dispúnhamos”. 

Vinicius se manterá compenetrado em todo 
o desenrolar do debate, na esperança de que 
este ajude a “formar uma consciência cinema-
tográfica no Brasil”. Mas os seus opositores 
não resistirão à zombaria, cientes do anacro-
nismo de tal disputa, pois afinal o cinema 
falado havia se imposto de modo irreversível 
desde 1929 nos Estados Unidos, e, no Brasil, a 
partir de 1931.

Vinicius não se deixa abater, descobre in-
suspeitos aliados como Otto Maria Carpeaux, 
e parte para a defesa intransigente do cinema 
que fala pelas imagens. Esgrime argumentos, 
propõe experiências nas sessões de cinema 
que promove no Serviço de Divulgação da 
Prefeitura do Distrito Federal, onde “se 
for possível, exibir-se-ão filmes sonoros em 
silêncio, filmes silenciosos postos em sono-
ros”... A excitação mundana, a disputa entre 
os partidários da polêmica, o debate que se 
sucedeu, tudo levava a crer que estava relan-
çado o Chaplin Club. Agitando o ambiente 
cultural em torno do debate, Vinicius polariza 
a opinião de intelectuais e artistas de diversas 
origens e profissões.

Paulo Emílio Sales Gomes, crítico de cine-
ma em Clima, a revista dos jovens intelectuais 
de São Paulo, em longo artigo descreve metodi-
camente a evolução da polêmica, vista da pro-
víncia paulistana, e não disfarça o desconforto 
com os argumentos de Vinicius, que defende 
mal a causa dos discípulos do Chaplin Club. 
Apesar de recrutado, Paulo Emílio não entra na 
polêmica no teatro de guerra, mas manda seus 
torpedos à distância. Aponta a maior fraque-
za dos que defendem o cinema falado: nunca 
citam os filmes que sustentam sua opção. Já Vi-
nicius e seus simpatizantes o faziam pensando 
concretamente em filmes de Chaplin, Murnau, 
Dreyer, Mário Peixoto. No início do seu artigo, 
Paulo Emílio historia a polêmica no campo 
internacional, no momento em que eclodiu, o 
que não havia ocorrido a Vinicius. 

Com a vantagem insuperável do tempo 
histórico, não resistimos à tentação de parti-
cipar do debate e nos perguntamos por que os 
defensores do falado, com exceção de Aníbal 
Machado, não se valeram da tríade de filmes 
que consolidou a nova linguagem: Aleluia 
(Hallelujah!, 1929), de King Vidor, O Vampiro 
de Dusseldorf (M — Eine Stadt Sucht Einen 
Mörder, 1931), de Fritz Lang, e Scarface (1932), 
de Howard Hawks e Richard Rosson. Os três 
já apresentavam estrutura elaborada em que o 
som não podia ser apartado da narrativa, com 

CARTA AO FÍSICO OCCHIALINI, 1942

Diante do Cinema (1946), fotografia do austríaco Kurt Klagsbrunn. Cinelândia, Rio de Janeiro

O cinema
de meus olhos
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uso privilegiado da música. Em Aleluia, da ori-
gem do jazz clássico a partir da música religio-
sa dos negros americanos; em M, do tema de 
Peer Gynt (Grieg), assobiado por Peter Lorre; 
e, em Scarface, do tema do sexteto de Lucia 
di Lammermoor (Donizetti), assobiado por 
Paul Muni. Jean-Luc Godard, quando exercia 
a crítica nos Cahiers du Cinéma, considerou 
Scarface o melhor filme sonoro norte-america-
no. Pouco tempo depois de sua implantação, o 
cinema sonoro já ganhava estatura de grande 
arte assobiando temas musicais populares.

A polêmica no jornal prossegue com novos 
atores. Humberto Mauro, o cineasta de Brasa 
Dormida (1928) e de Ganga Bruta (1933), inter-
vém: “A perfeita idealização do cinema será o 
Cinema Puro, estreme de qualquer aberração 
subsidiária, incapaz para a indústria, é eviden-
te, mas o único que poderá satisfazer o cineasta 
fervoroso, possuidor de uma cultura cine-
matográfica perfeita”. Ao que Ribeiro Couto 
investe: “Não compreendo como em nosso 
tempo de socialização, de evolução de todas as 
técnicas em favor de um mais largo aproveita-
mento por parte das massas, a ‘indústria’ seja 
sinônimo de inimiga da arte do prazer estético 
ou do bem estar do espírito. Sem a ‘indústria’ 
teríamos a máquina Singer, que resolveu o 
problema da costura doméstica num tempo 
mínimo? Teríamos o fonógrafo, que a todos os 
lares levou a música? Teríamos o cinema?”.

Aníbal Machado, ele mesmo um escritor 
muito afeito ao cinema, contribui: “Na verda-
de, o cinema mudo não morreu propriamente: 
cresceu, passou a falar. E como vem falando 
mal e demais, prejudicou-se bastante naquilo 
que lhe é mais peculiar: o movimento das ima-
gens circulando em silêncio no mistério da luz. 
Mas a culpa aqui não é do som nem da palavra; 
é do mau emprego que deles se tem feito”.

Otto Maria Carpeaux, que ainda jovem 
trabalhara na incipiente indústria cinemato-
gráfica na Europa, lembra que nunca houve 
propriamente filme silencioso; eles eram 
acompanhados por trilhas sonoras, e que o 
diálogo na verdade substituiu o letreiro. Se 
o cinema poderia ter se estruturado como 
sonho, foi a indústria que lhe acentuou a força 
das palavras, para melhor controlá-lo. 

Em 1.º de agosto, Vinicius encerra a polêmi-
ca, proclamando arbitrariamente a vitória do 
silencioso. Pretendia reunir o material escrito 
e publicar em livro, como obra coletiva, o que 
nunca realizou.

Apesar da fragilidade na defesa de seus 
pontos de vista, Vinicius alcançara o status 
de “crítico federal”. Vinte anos depois, se per-
guntará: “não sei se hoje os demais confrades 
provincianos me dariam tanta bola”. Essa 
posição privilegiada fez dele um centro irra-
diador de opinião: quando Janosik foi exibido 
em São Paulo, no ano seguinte, seria recebido 
como grande filme pela crítica de Almeida 
Salles, francamente tributária da coluna de Vi-
nicius. Paulo Emílio convidará Vinicius para 
a exibição do copião de seu único filme, um 
documentário sobre a Campanha da Borra-
cha. Vinicius se esforça para elogiar o trabalho 
do amigo paulista, atribuindo ao fotógrafo a 
precariedade técnica das imagens captadas.

A primeira fase da reflexão de Vinicius 
sobre o cinema dura até setembro de 1942. 

Nesse mês, sua colaboração desaparece miste-
riosamente do jornal para só retornar no início 
de outubro. Este hiato nos permite supor que 
Vinicius tenha empreendido, no período, a 
viagem ao Norte/Nordeste, acompanhando 
o escritor americano Waldo Frank, a quem 
se ligara por uma afeição filial. Segundo a 
cronologia da vida de Vinicius, elaborada sob 
sua supervisão para o volume da obra com-
pleta publicado pela Nova Aguilar, a “extensa 
viagem muda radicalmente sua visão política, 
tornando-o um antifascista convicto”.

A influência de Waldo Frank é libertadora 
e profunda. Vinicius desce do altar, no qual ce-
lebrava a poesia do sublime, e se reconhece no 
mundo dos homens — e das mulheres —, onde 
caminha ao “encontro do cotidiano”. Data 
dessa época a notável “Balada do Mangue”, 
fruto do confronto doloroso do poeta com a 
vida miserável das “frágeis, desmilinguidas, 
orquídeas do despudor”.

Os laços que ligam Vinicius ao cinema são 
muitos e duradouros. Escreverá de maneira re-
gular, embora com interrupções, até 1953. De 
agosto de 1941 a fevereiro de 1944 manterá sua 
coluna em A Manhã, da qual será discreta-
mente afastado por pressão dos distribuidores 
de filmes estrangeiros que ameaçaram retirar 
a publicidade dos lançamentos se o jornal 
mantivesse o cronista que debochava impla-
cavelmente de Hollywood. Vinicius sempre 
se orgulhou de sua intransigência; mais tarde 
lembrará o episódio como o embate de Davi 
não contra Golias, mas contra o leão da Me-
tro... Apesar de apoiar o governo, A Manhã 
não escapava ao controle do DIP — Departa-
mento de Imprensa e Propaganda, que exercia 
rigorosa censura na imprensa e, nas palavras 
de Vinicius, “dava-se ao luxo de estender sua 
túnica inconsútil fecho-dip até o modesto 
retângulo onde eu procurava equilibrar, num 
difícil malabarismo, a ética com a estética, as 
verdades fundamentais da Sétima Arte com o 
gosto do público”.

Em junho de 1951, assume, a convite de 
Samuel Wainer, a coluna de cinema de Última 
Hora, onde permanece em intensa atividade 
até dezembro de 1952. O cinema já não é mais 
o prato exclusivo das crônicas que publica em 
1953 no jornal A Vanguarda, dirigido por Joel 
Silveira. Os últimos arroubos datam do final 
dos anos 1950, quando Vinicius trava com 
Carlos Drummond de Andrade a mais alta 
disputa pelo feminino idealizado. Ele perfila-
-se por Marlene Dietrich, então de passagem 
pelo Rio, e Drummond, pela Garbo icônica. 
O duelo é na verdade de poetas. Drummond 
ataca de Mallarmé e Vinicius retruca de Rim-
baud. A opção de cada um já diz tudo: a Gar-
bo de Drummond é imaterial, “tão querida 
ao longe”, já a Marlene de Vinicius é carnal, 
possuidora de entranhas em que concebe a 
humanidade. Tudo conforme os respectivos 
temperamentos: Drummond reservado; Vini-
cius mais atirado, exposto. 

O “mulherófilo incondicional” comparece 
em algumas crônicas. A propósito de Gin-
ger Rogers em A Mulher que não Sabia Amar 
(Lady in the Dark, 1944), Vinicius recomenda 
que “não deixem de, neste trecho, reparar-lhe 
nas pernas, que são das mais perfeitas que já 
apareceram. É pena que a carinha de Ginger 

já esteja dando os primeiros sinais de tempo 
vivido. Quem sabe seria interessante virá-la 
de cabeça para baixo, de ora em diante, cada 
vez que ela tenha que mostrar a cara. Porque, 
se como Manuel Bandeira já disse, uma cara 
pode parecer com uma perna, nesse caso 
Ginger poderia perfeitamente ter as pernas 
na cara. Ou será que eu estou dizendo alguma 
tolice?”. Sorte de Vinicius que o feminismo 
ainda não vingara.

Em Casei-me com uma Feiticeira (I Married 
a Witch, 1942), o olho apurado do crítico iden-
tifica de imediato o desenho original da figura 
de Veronica Lake. Ao mesmo tempo em que 
alongava sua silhueta de mulher mignon, um 
cacho comprido de cabelo loiro introduzia um 
jogo de esconde-esconde na face direita do ros-
to. “Usando de Veronica Lake com uma graça 
que até hoje ninguém tinha compreendido tão 
bem na fabulosa garotinha de cabelo para-bri-
sa, que eu acho absolutamente adorável com 
seus pequeninos cinismos, seus tão evidentes 
glamours, tão engraçadinhos (que a fazem toda 
hora se enfiar em enormes roupões de homem, 
em vastíssimos pijamas e macacões dentro dos 
quais ela some completamente), René Clair 
conseguiu criar um espetáculo divertido”.

Acompanhamos o envolvimento gradativo 
de Vinicius no cinema brasileiro, inicialmente 
como observador, até ver-se dentro dele. Passa 
a tomar partido, assume bandeiras da classe 
profissional, torna-se militante. Em um artigo 
de fôlego, “Crônicas para a história do cinema 
no Brasil”, de agosto de 1944, Vinicius afirma 
que o cinema brasileiro “ainda não tem uma 
História”, “é assim como uma tosca crisálida 
ainda enlameada da seda do casulo”; para o 
poeta ainda não nasceu.

Recorda o entusiasmo com que o Cha-
plin Club saudou o aparecimento de Barro 
Humano, em 1929. “Positivamente alguma 
coisa andou para trás em matéria de Cinema 
no Brasil. Seria, por acaso, culpa do Cinema 
a que chamam falado?”. Vinicius tinha razão, 
o surgimento inesperado do falado introduziu 
problemas técnicos e dramatúrgicos para os 
quais não estávamos preparados.

As informações históricas de que dispu-
nha na época eram precárias e impressionis-
tas. Suas crônicas então se detêm sobre as 
trajetórias individuais de Ademar Gonzaga, 
Humberto Mauro, Mário Peixoto, Edgar 
Brasil e Carmem Santos, com as quais revela 
alguma intimidade. Escreve com “esperanças 
de vê-los manobrando atrás do tripé, mas já 
agora protegidos pelo Estado”. 

Passa à evolução das instituições, a partir 
da centralização da censura até a criação do 
INCE — Instituto Nacional do Cinema Educa-
tivo, que havia acompanhado de perto. Chega 
então ao âmago do artigo: “um manifesto, 
quem sabe? poderia decidir o Estado a criar a 
Cinematografia Nacional, a exemplo de outros 
Estados que já o fizeram com os melhores re-
sultados...”. “E dizer que há homens que com 
um bom cameraman ao lado saberiam fazer 
Cinema! Eu conheço vários: Plínio Sussekind 
Rocha; Otávio de Faria; Aníbal Machado; isso 
sem falar nos diretores já mencionados. Eu 
próprio: quem sabe?...”

Mesmo sem o Estado, que só atenderia à 
convocação anos mais tarde, em decorrência 
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da falência da Vera Cruz, companhia produto-
ra, Vinicius envolveu-se com cinema, pensou 
seriamente em se tornar diretor e produtor, 
escreveu roteiros, que nunca filmou.

Sua participação em filmes concretos deu-
se em dois casos: Orfeu Negro (1959), de Marcel 
Camus, e Garota de Ipanema (1967), de Leon 
Hirszman, do qual participou como produtor 
e argumentista, na companhia de Leon Hir-
szman, Eduardo Coutinho e Glauber Rocha. 
Ambas experiências frustrantes. 

Em maio de 1944, na mesma época em 
que escrevia para Clima, Vinicius publicava 
o artigo “Pela criação de um Cinema Brasi-
leiro”, com epígrafe de Rimbaud. Partia da 
constatação da “inexistência de um Cinema 
no Brasil” e da “necessidade, consequente-
mente, de criá-lo”. Num manifesto de 35 itens, 
afirma que o cinema é uma “arte ontológica 
das massas” e sua condição natural é visual, 
não-narrativa. Como “as massas são apsi-
cológicas”, “a forma cinematográfica deve 
resolver o problema em outros termos que não 
psicológicos”. Conclui: “daí a necessidade de 
se estudar e fazer cinema, auxiliados por uma 
crítica independente e construtiva no Brasil.” 
Vinicius batalhava por uma escola de cinema, 
a solução para a indigência que verificava na 
produção corrente. 

O que impressiona, no entanto, na atitude é 
a premissa da “inexistência de um Cinema no 
Brasil”. Se não foi por desinformação, como já 
sabemos pelo artigo de Clima, então a questão 
é outra: o cinema que se praticava no Brasil 
tinha a inicial minúscula. A carta de Aníbal 
Machado, a propósito da polêmica silencioso 
versus falado, encerrava com uma exortação 
a Vinicius para que lutasse “pela criação do 
cinema brasileiro”. 

A inteligência ignorou o cinema brasileiro 
durante décadas. O fenômeno popular da 
chanchada, que atingiu o seu auge nos anos 
1950, foi menosprezado, quando não comba-
tido, por críticos, jornalistas, cineastas. Não 
correspondia ao Brasil idealizado por eles. 
“Para o povo carioca, para o povo brasileiro 
em geral, o cinema nacional é muito essa cria-
tura amada que ele espera sempre ver chegar e 
que está sempre a dar-lhe grandes bolos.” 

Vinicius, na sua coluna, com olhar com-
preensivo, pescava o que podia do precário 
cinema nacional, em cinejornais em que o 
Brasil profundo irrompia inadvertidamente, 
na Amazônia ou em Guandu.

A Vera Cruz em São Paulo muda radical-
mente o visual dos filmes brasileiros, que se 
tornam tecnicamente bem realizados, graças 
a um investimento considerável de recursos 
financeiros em equipamentos e mão de obra 
internacional. Ao abordar Terra é Sempre Terra 
(1951), Vinicius repara que a “produção parece 
ter andado por aí na casa dos 3.500 contos, e 
contou com alguns dos mais proficientes auxi-
liares trazidos por Cavalcanti da Inglaterra”. 
Mas a dramaturgia é capenga e mal disfarça 
sua dependência da peça de teatro na qual foi 
baseada. O filme provoca no crítico “certo 
sentimento de orgulho aliado a uma grande e 
indisfarçável esperança”.

Vinicius radicaliza na militância, arriscando 
a credibilidade. Na coluna “O roteiro do fã”
recomenda Garota Mineira, suspeita produção

de 1951 creditada a um 
obscuro Leopold Somporn, 
que se fazia passar por João 
H. Leopoldo. As reações não 
tardaram: “É o pior abacaxi do 
mundo!”, disse-lhe um amigo, 
ao que ele contesta: “É. Mas a 
coisa é que se a gente se põe a 
espinafrar os filmes nacionais, 
é um massacre. [...] Trata-se 
de uma indústria incipien-
te, lutando com as maiores 
dificuldades, eivada de erros 
básicos, à mercê de um truste 
de distribuição e exibição…”. 

O Vinicius que desembarca 
no Rio em 1951, proveniente 
de Los Angeles, onde assu-
mira o posto de vice-cônsul, 
não esconde o desejo de fazer 
cinema no Brasil, na Vera Cruz 
ou na Maristela, as grandes 
companhias produtoras da 
época. Gostaria de “escrever e 
dirigir”, começando por docu-
mentários e passando depois à 
ficção. Com a expulsão de Al-
berto Cavalcanti da Vera Cruz, passa a cola-
borar com ele no projeto do Instituto Nacional 
de Cinema, que pretendia dar uma resposta à 
altura ao problema da inviabilidade de se fazer 
cinema no país. Vinicius desde os tempos de 
A Manhã sempre dedicara particular atenção 
à produção nativa, mas a proximidade com a 
prática parece sugerir-lhe mais tolerância com 
os filmes nacionais. Diante do abuso cometido 
pelos exibidores e distribuidores de fitas es-
trangeiras, chega a cogitar que o povo poderia 
vir a fazer um quebra-quebra, em protesto 
contra o preço dos ingressos, a má qualidade 
dos filmes e de sua projeção. Angustiado pela 
sensação de fracasso iminente do projeto do 
INC, por falta de apoio no Congresso, Vinicius 
tem uma intuição formidável: o Brasil poderia 
passar da indústria do rádio para a de televi-
são, sem conhecer a do cinema.

Entre as últimas manifestações de Vinicius 
pelo cinema está uma crônica de encantamen-
to por Hiroshima, Meu Amor (1959), e outra 
a propósito de Um Rei em Nova York (1957). 
Nesta, declara que depois de vinte anos de 
cinema diário, tomou “fartão”. Agora que vê 
“de dentro” — referência ao seu envolvimento 
com a produção de Orfeu do Carnaval, filme 
baseado na sua peça teatral Orfeu da Conceição 
—, não vai mais ao cinema. Reconhece que há 
uma “pendenga” entre a sua personalidade de 
crítico e a de homem de cinema. E Vinicius já 
não é mais crítico...

Na verdade, Vinicius escreveu pouca crítica 
de cinema. Foi quase sempre um cronista que 
cumpriu, com maestria, a receita que apren-
deu com os ingleses: “ser leve, nunca vago; 
íntimo, nunca intimista; claro e preciso, nunca 
pessimista”. Na crônica, o grande sensorial 
realiza plenamente o gênero, segundo uma 
sensibilidade lírica temperada com o riso. 

Para purgar o ofício de ver tantas “filmas-
nices”, Vinicius, muitas vezes, apelou para 
o humor. Não encontrando o que destacar 
no filme Agonia de uma Vida (Thunder on the 
Hill, 1951), lembra que ficara sob uma goteira 

durante toda a sessão e, como fizesse muito 
calor, elogia a goteira.

O caso mais rumoroso do alcance de seu 
humor deu-se no 3.º Congresso Paulista de 
Escritores, ocorrido em julho de 1952. B.J. 
Duarte, crítico de cinema de O Estado de S. 
Paulo, apresentava uma tese contra a má tra-
dução dos filmes oferecidos ao público e con-
tra a má qualidade da crítica cinematográfica, 
que frequentemente pratica atentados à língua 
portuguesa. Sem mencionar o nome do autor, 
B.J. Duarte apresenta um exemplo de crítica 
que usa um “palavreado da mais incrível 
vulgaridade”. Instado pelos presentes, passa a 
ler “UH-UHUHUHUH-UHUHUHUH!”, em 
que Vinicius imita, com graça, a língua tosca 
de Tarzan. A plateia cai na risada, absolvendo 
nosso herói; em seguida, Marques Rebelo, 
Oswald de Andrade, Antonio Candido, entre 
outros, saem em defesa de Vinicius.

Da pouca crítica que escreveu, menos 
por falta de gosto que de disciplina, aquelas 
sobre os filmes A Carta (1940), de W. Wyler, 
Pacto Sinistro (Strangers on a Train, 1951), de 
Hitchcock, Seis Destinos (Tales of Manhattan, 
1942), de Duvivier, Sangue de Pantera (Cat 
People, 1942), de Jacques Tourneur, atestam 
uma capacidade notável de aliar erudição, 
especialmente literária, com fina observação, 
sem resvalar para o técnico ou o críptico. 
Muita vez, premido pela batalha quase diária 
de produzir um novo artigo, comete grave 
erro de avaliação. Como explicar seu precoce 
obituário artístico de John Ford, datado de 
1951, se o mestre do cinema viril ainda nos 
reservaria pelo menos mais três obras-pri-
mas: Depois do Vendaval (The Quiet Man, 
1952), Rastros de Ódio (The Searchers,1956) 
e O Homem que Matou o Facínora (The Man 
Who Shot Liberty Valance, 1962)? A imperiosa 
necessidade de contrapor-se à propagan-
da dos filmes pelas suas estrelas, atitude 
predominante no sistema de produção de 
estúdio, fazia Vinicius identificar o estilo de 
cada diretor, antecipando-se em um decênio 

Manuel Bandeira e Vinicius de Moraes em 1943



20
à prática que viria a ser disseminada pela 
revista francesa Cahiers du Cinéma.

“A morte de Buck Jones”, uma das mais 
belas crônicas poéticas que Vinicius escre-
veu, celebra “o herói de milhares de criaturas 
simples e de gosto humilde, meninos, caixei-
ros, operários, o povo bom que antigamente 
enchia a segunda classe dos cineminhas de 
bairros”. A evocação do cowboy desaparecido 
num trágico incêndio em Boston ganha con-
tornos dramáticos quando inconscientemente 
alude às chamas míticas do galope de seu 
corcel branco: “A aventura começava. Uma 
diligência perseguida por bandidos, com a 
mocinha dentro, e o cowboy soltava as rédeas 
do animal que engolia extensões num pane-
jamento de crinas de lembrar uma chama”. 
Metáfora apropriada para uma vítima do fogo.  

A crônica dedicada a Laços Humanos (A 
Tree Grows in Brooklyn, 1945), de Elia Kazan, 
ilustra a intuição crítica. Vinicius diz com 
acerto sobre o diretor: “sua bossa parece ser 
o teatro”, faz cinema “por derivação”. Mas 
o tempero saboroso é fornecido pelo comen-
tário pessoal. “As relações de pai e filho são 
adoráveis, mas para senti-las bem é preciso 
ser pai primeiro. De maneira que aconselho 
veementemente a todos arranjarem uma filha, 
antes de ir ver o filme.” Susana de Moraes, 
primeira filha de Vinicius, nascera em 1940 e 
participava desde menina da mania dele por 
cinema. Ela seria atriz e diretora.

O longo período em que exerceu a crítica de 
cinema abarcou a aproximação de Vinicius da 
política de esquerda e do Partido Comunista. 
Esse aspecto não ficou ausente de seus textos. 
Em “A greve em Hollywood”, Vinicius investe 
contra a “sórdida cidade, sórdida sim, pela ex-
ploração que exerce das fraquezas do público, 
embora permita o cultivo eventual de algumas 
belíssimas flores de arte e de vida”. Os atores 
em greve eram liderados pelos colegas mais 
politizados: James Cagney, Edward G. Ro-
binson, Ann Sheridan, que chegou a discursar 
nas assembleias de classe.

Outra pauta política envolveu o preconceito 
racial nos Estados Unidos, em filmes como 
O Ódio é Cego (No Way Out, 1950), de Joseph 
Mankiewicz. Vinicius reage à violência sem 
sentido do filme. “Acho mesmo que fora 
melhor não exibir tais filmes no Brasil, onde 
o preconceito existe em certas camadas — as 
piores, de resto sob o ponto de vista huma-
no — mas que está apenas engatinhando no 
racismo e onde o ódio não existe senão em 
parcelas diminutas.” 

Comentando O Clamor Humano (Home of 
the Brave, 1949), de Mark Robson, Vinicius 
se pergunta por que um negro não revidara o 
murro que recebera de um branco. Em entre-
vista, o ator lhe garante que Hollywood jamais 
permitiria a um negro agredir um branco. O 
revide teria de ser feito por um branco, senão 
“o filme não seria exibido no Sul”.

A resistência política e estética a 
Hollywood e ao que ela representava man-
tinha o crítico sempre alerta. O Netinho do 
Papai (Father’s Little Dividend, 1951), de Vin-
cente Minelli, irritou Vinicius pela falsidade 
com que o tema da maternidade de Elizabeth 
Taylor foi tratado. “Em primeiro lugar, é difí-
cil saber em que lugar do seu corpo se localiza 

a criança, porque esse negócio de barriga 
mesmo que é bom, neca. Depois, a menininha 
age exatamente como se estivesse carregando 
no ventre o Tosão de Ouro, ou a Declaração 
da Independência, em vez de uma criança em 
estado fetal.”

Já diante de Serenata Prateada (Penny 
Serenade, 1941), de George Stevens, Vinicius 
resiste de início, mas ao fim capitula: “Eu não 
sou duro. Confesso que quando a luz acendeu, 
fingia ler distraidamente meu programa, mas 
na verdade porque andava chorando, sei lá, 
talvez porque sou pai também. Isso sempre 
irrita um pouco. Do lado de fora descompus 
intimamente Irene Dunne e Cary Grant por 
não se terem conservado na sua leviandade 
habitual de comediante. Ai do crítico! Tinha 
gostado do filme, apesar do seu pieguismo. 
Tinha-lhe sentido a humanidade à flor da pele, 
sim, mas humana”.

Entre os expedientes mais utilizados pelo 
crítico na sua conversa com o leitor estão 
a anedota, a confissão, o relato da história 
vivida, que também serve de afirmação de au-
toridade por quem detém a chave do discurso.

“Um dia, na porta do Consulado do Brasil 
em Los Angeles, o cantor patrício Dick Far-
ney me apresentou ligeiramente a Doris Day. 
Achei-a um amor mesmo no duro. Mas on-
tem, ao ver o novo musical da Warner Rouxinol 
da Broadway (Lullaby of Broadway, 1951), não 
a achei mais o mesmo amor de antes. Doris 
Day está caindo no chavão hollywoodiano da 
afetação da sinceridade. Está ‘dorisdayzando’ 
Doris Day um pouco demais. [...] Hollywood 
é o diabo. É o diabo porque Doris Day era o 
tipo da garota saudável, de sofisticação difícil, 
com um ar limpo, louro e sardento de espiga 
de milho, portadora de milhões de dentes e 
pernas, de olhar tão transparente como um 
raio de sol matutino.”

Sabemos que Vinicius tinha uma queda 
por Sangue de Pantera, de Jacques Tourneur/
Val Lewton. A segunda crítica que dedicou ao 
filme vem confirmar a alta inspiração que o 
filme suscitava no poeta-crítico. Com a ajuda 
do Diavolo de asas metálicas, que irrompe 
inesperadamente ao seu lado, Vinicius revisita 
o filme tão estimado — uma obra-prima — e 
só então se dá conta da construção formal 
concebida entre os planos horizontal (dos 
humanos) e vertical (dos seres extraordiná-
rios), formando uma cruz. Da verticalidade 
emana a jaula virtual que emoldura a mulher 
pantera, sempre envolta em negro, que se opõe 
ao branco dos ambientes da vida “normal”. O 
gênero gótico em estado puro.

O crítico procurava novas espécies nativas 
no ambiente ecológico dominado pela mono-
cultura, escrevendo também textos dedicados 
ao cinema estrangeiro, não norte-americano.

Garimpando nos cinemas poeiras do Rio, 
nos festivais internacionais que frequentou, 
nas cidades que visitava em missão diplomá-
tica, Vinicius coligiu um repertório de filmes 
que permitiu a ele estabelecer um contraponto 
ao cinema escapista de Hollywood, que nunca 
dispensava a diversão do público.

Descobriu assim um modesto filme inglês 
de guerra de Alberto Cavalcanti — 48 horas! 
(Went the Day Well?, 1942) — cuja economia 
de recursos apurou a eficácia da mensagem 

antigermânica, elaborada em conjunto com 
Graham Greene.

Vinicius tenta resistir, mas admite que A 
Esperança (L’Espoir, 1937), de André Malraux, 
é “uma grande obra de cinema”. A emoção 
antifascista permanece intacta nesse filme 
do ministro de De Gaulle. “Os homens são 
alonzos, migueis, juans, e não contrafações do 
homem do povo. Há força em suas cataduras, 
em seus silêncios e suas palavras asperamente 
ejaculadas. Há beleza em suas barbas e seus 
maus dentes. Há tradição em suas rugas e 
destino em seus olhos ariscos.”

A Tortura de um Desejo (Hets, 1944), de Alf 
Sjöberg, premiado em Cannes, revelava uma 
jovem atriz — Mai Zetterling — precocemente 
madura no papel do insondável feminino, mas 
a novidade que viria para ficar estava atrás da 
tela. “O cenário, de Ingmar Bergman, sofre 
de certa descontinuidade, que a mim, que sou 
bastante contra o abuso de continuidade em 
cinema, me pareceu de ótimo resultado. Não 
resta dúvida que os cineastas europeus estão 
dando um banho de cinema em Hollywood.”

A informalidade e a disponibilidade, grandes 
amigas do crítico-poeta, oferecem a oportuni-
dade de escalar uma seleção de cineastas, para 
ilustrar a conversa de Danuza Leão. O técnico 
Vinicius monta assim a sua equipe: no gol 
Chaplin, o maior defensor do cinema silencioso, 
os beques são Griffith e Stroheim, duas colunas 
gregas do cinema silencioso, o meio de campo 
é todo materialista soviético com Eisenstein, 
Pudovkin e Dovjenko, e o ataque é composto 
de Flaherty, Gance, Vigo, Dreyer e King Vidor. 
A única surpresa do time de veteranos está no 
centroavante: apesar de morto em 1934, Vigo 
ainda era novidade em Paris, em 1951. Vigo é o 
cineasta-poeta que os poetas-críticos amam. 

O fim da carreira de Vinicius como cronis-
ta de cinema coincide com a emergência do 
Japão, Akira Kurosawa e seu Rashomon (1950) 
consagrados nos festivais de Veneza e Punta 
del Este. Ignorado pelos nossos comerciantes 
de cinema, segundo Vinicius o filme deveria 
ser aqui exibido para deleite da juventude dou-
rada que forjava a sua gíria nas boates cario-
cas. “— E a japonesinha, hein? Você viu, que 
pinta? Você não acha que aquele chapeuzinho 
dela dará um negócio infernal para cocktail?” 
Arremata: “para a crítica seria o céu”.

O lançamento de Hiroshima Mon Amour, de 
Alain Resnais, em 1959, provoca um impacto 
tremendo no mundo de cinema, ao qual Vini-
cius agora pertence, graças ao sucesso de Orfeu 
do Carnaval, que arrebatara a Palma de Ouro 
no Festival de Cannes de 1959, e nos Estados 
Unidos o Óscar e o Globo de Ouro de melhor 
filme estrangeiro em 1960. Embora não fosse 
mais crítico, Vinicius reconhece que então 
surgia “um estilo novo”.

O poeta-cineasta perdera a inocência, já não 
podia mais dizer, como fazia em 1943, que o 
“cinema para mim (a arte posta de lado) é uma 
evasão formidável. Dificilmente uma fita, por 
pior que seja, não me interessa e repousa...”. Crí-
tico severo ou cronista sentimental, Vinicius de 
Moraes viu o Cinema com os olhos da Poesia.
 

MORAES, Vinicius de. O cinema de meus olhos. Seleção, 
organização e prefácio de Carlos Augusto Calil. São 
Paulo, Companhia das Letras. Primeira edição: 1991, 312 
pp. Segunda edição: 2015, 512 pp.

VINICIUS: O CINEMA DE MEUS OLHOS
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inda antes do incon-
tornável Nekromantik 
(1987), que catapul-
taria o nome de Jorg 
Buttgereit para uma 
posição cimeira entre 
os cultores do macabro 
e do decrépito, houve 

uma série de curtas-metragens que funciona-
riam como exercícios práticos de desconstru-
ção de uma herança cinéfila série B e Z que o 
cineasta reclama com a devida legitimidade 
e competência. Durante esse período, existe 
uma obra em particular que consideramos 
relevante destacar, pelo hibridismo entre as 
formas e usos ficcional e documental, e pela 
ambiguidade poética na representação da 
morte, num género sem grandes pretensões 
de subtileza. Mein Papi (1982), num imprová-
vel cruzamento entre o elegíaco e o paródico, 
faz um retrato do pai do realizador a partir 
de imagens filmadas num registo quase 
“clandestino”, a que se juntam fotografias de 
arquivo. Este torna-se protagonista à força de 
um filme no qual é a estrela inevitável, desta-
cando-se como epicentro deste exercício moti-
vado pela compra de uma câmara portátil. A 
abordagem inicial, mais satírica, é interrom-
pida pelo imprevisto da doença, transforman-
do-se num retrato do mais intimista e belo 
que o cinema underground pode oferecer. 

F I S SU R A S  GER AC IONA I S
E  CON F I NA M EN TO S
P SÍQU ICO S MEIN  PAPI
OU  O  HOME  MOVIE
COMO  V I NGA NÇA

A

O home movie faz do lar o seu habitat, con-
tribuindo para a sua orgânica interna, como 
espaço de continuidade geracional evidencia-
da pelos comportamentos que se replicam no 
seu seio, desdobrando-se em estratégias que 
apontam para uma representação utópica do 
espaço doméstico (Moran, 2002), mesmo que, 
neste caso concreto, esta se construa através 
de fragmentos descontextualizados, uma “in-
completude” que articula o despojamento do 
home movie e a febril multiplicação de indícios 
que sugerem uma dimensão paralela como só 
o cinema de terror propicia.

As imagens que compõem os arquivos 
privados estão por natureza arredadas da visi-
bilidade hegemónica que o cinema comercial 
impõe, pela elaborada maquinação dos seus 
processos e circuitos. A sua imponência con-
tribui para o nivela-
mento e subtração das 
margens, uma rede aglu-
tinadora de significações 
simplificadas. Estas 
existências paralelas 
feitas imagens, tão próxi-
mas e acolhedoras como 
alienígenas, concorrem 
contra os mitos desse 
outro cinema, ainda que 
recorrendo a dispositivos 
semelhantes, mimetizan

do a sua aura e as suas promessas. Mais que 
negociar o seu espaço numa cultura media-
tizada, ou compará-las com as imagens dos 
outros (Moran, 2002), muitas vezes autofá-
gicas, celebrando a sua superficialidade, o 
home movie permite a presença e circulação 
das suas próprias imagens (Moran, 2002), 
potenciando uma vingança a partir do reca-
to, sem autorização prévia. A exumação dos 
arquivos possibilita então a criação de um 
espaço de resistência a essa lógica unificado-
ra — as contra-imagens servem de esconde-
rijo, são reentrâncias num espaço físico que 
albergam mutações no plano psíquico. 

Trata-se de uma arqueologia adoecida, 
que vasculha nas fotografias poeirentas, 
procurando consolidar uma continuidade 
que o fragmento isolado pode apenas sugerir. 
A falta de coerência visual deve-se ao facto 
de estas imagens ocuparem fantasmagorias 
não resolvidas (Zimmermann, 2008), daí 
uma narrativa desarticulada, sem soluções, 
uma incoerência que do juvenil fulgor extrai 
o tumor inadiável e inenarrável, o outro lado 
da genealogia, que se desligou da corrente 
sanguínea e é agora um movimento que nada 
produz, uma recordação mastigada.

Os snapshots surgem como elemento de 
ligação narrativa fundamental em Mein Papi, 
potenciando a articulação que o glossário do 
cinema amador encerra, operando como pon-
to central onde se intersectam e se concentram 
História, memória, a Nação, o local, o poder e 
a fantasia (Zimmermann, 2008). Este disposi-
tivo permite, por um lado, resgatar à imobi-
lidade do passado uma dinâmica submersa, 
suturando essas memórias, e por outro, incutir 
um reordenamento criador, uma desvincula-
ção da origem como potência subversiva do 
discurso que só a collage permite.

O projecto familiar, enquanto convenção 
imposta pela força do sangue e da vivência 
partilhada, atribui um significado estrutural 
ao quotidiano a partir das imagens que as 
famílias fazem de si mesmas (Moran, 2002). 
São evidências, ou vestígios, de um entendi-
mento particular da totalidade que as rodeia, 
com que se edifica o seu universo interno, 
permitindo que vivam segundo uma lógica 
evidenciada pela replicação dos comporta-
mentos. O filme amador, como prática comum 
aos membros da família, aparece tão enraiza-
do no quotidiano como uma qualquer outra 
actividade lúdica, anulando ou traindo o seu 
potencial crítico, enredando-se na reprodução 
ad nauseam de comportamentos codificados e 
estruturas que mantêm a normalidade da qual 
se alimentam. Mein Papi consegue sabotar 
essa redundância, propondo alternativas de 

FIGURA INCONTORNÁVEL DO CINEMA DE TERROR 
UNDERGROUND NA SUA ENCARNAÇÃO GERMÂNICA, 
LANÇANDO AS SEMENTES DO QUE VIRIA A SER A 
VAGA SPLATTER DOS ANOS 90 (COM NOMES COMO 
OLAF ITTENBACH OU ANDREAS SCHNAAS), EMBO-
RA OPTANDO SEMPRE POR UMA MAIS COMEDIDA 
ARTICULAÇÃO ENTRE O MACABRO E O ONÍRICO, 
NUM CINEMA QUE FUNDE O SEXO DESVIANTE, A 
POÉTICA DA MORTE E UMA PROFUNDA INCURSÃO 
NA PSICANÁLISE DA PÁTRIA.

Filmografia seleccionada:
MEIN PAPI (1982) • NEKROMANTIK (1987)
DER TODESKING (1990) • SCHRAMM (1993)

JORG
BUTTGEREIT 



22SUBSOLO FISSURAS GERACIONAIS E CONFINAMENTOS PSÍQUICOS
MEIN PAPI OU O HOME MOVIE COMO VINGANÇA

(re)produção do mundo, através das clivagens 
geracionais que o distanciamento entre a 
câmara e o sujeito replica, como intromissão 
não autorizada. 

Poderá a morte da figura paterna inter-
romper esse fluxo geracional, revelando uma 
outra mitologia, ainda desconhecida? Os me-
lodramas pessoais e as representações ideali-
zadas da família encontram-se, e fundem-se, 
na sua infindável reprodução através da 
imagem (Zimmermann, 2008), possibilitando 
um prolongamento no tempo, uma hipótese 
paralela de sobrevivência da matéria que a 
imagem desdobra. Quando a transmissão já 
não é sanguínea ou corpórea, resta a curiosi-
dade mórbida que o enquadramento induz, a 
sedução vampírica da memória póstuma.

Os rituais de passagem são modos de re-
presentação particularmente aptos a enqua-
dramentos biográficos num plano temporal, 
como intervalos delimitados e itinerários 
antecipadamente condenados ao vazio, sendo 
o home movie o formato narrativo privilegiado 
para estas lendas familiares e histórias priva-
das (Moran, 2002). Trata-se de narrativas de 
criação e extinção, de lacunas e perdas, que 
permitem transcender a limitação tempo-
ral do indivíduo confinado ao peso da sua 
própria cronologia, numa permanente tensão 
entre o biográfico e o histórico. O confina-
mento verifica-se igualmente numa dimensão 
espacial, já que a hegemonia dos valores 
capitalistas e a sua replicação através do co-
modismo burguês e do isolamento remetem 
a prática cinematográfica à esfera doméstica 
(Zimmermann, 2008). A banalidade de espa-
ços habitados por seres enredados na banali-
dade dos seus quotidianos é uma herança do 
Novo Cinema Alemão, sendo que o quarto 
de Buttgereit surge como espaço de resistên-
cia pelo facto de permitir um ordenamento 
distinto, privado — expõe-se a sua própria 
mitologia em convulsão, os discos punk gastos 
de tanto uso, as paredes forradas de posters, 
as referências crípticas e desalinhadas. O 
mais aparentemente inócuo dos apartamentos 
pode albergar as mais grotescas e historica-
mente impregnadas realidades (Blake, 2008), 
funcionando simultaneamente como génese 
e disrupção dessa banalidade. Dessa forma, 
escolher replicar ou desregular os valores da 
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(eds.), Mining the Home Movie — Excavations in Histories 
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California Press Berkeley
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família como construção social, histórica e 
política é o factor que determina o seu alcance 
crítico, a possibilidade da concretização plena 
do potencial do filme amador como “ameaça 
a visualidades dominantes, (...) central na luta 
pelo poder de criar imagens e ocupar o espaço 
da sua representação” (Zimmermann, 2008).

No contexto histórico do colapso do 
regime comunista, uma fase de transição 
tão enigmática como a natureza do objecto 
cinematográfico que vive (n)o seu presente, 
permitirá a câmara sonhar, ou resta apenas 
o pesadelo da total aridez e da nucleariza-
ção da existência? Do outro lado está outro 
muro, lá fora há um intervalo suspeito — um 
olhar totalizante que tudo investiga mas nada 
revela, que remete a vizinhança à invisibili-
dade das micro-narrativas para consumo (no) 
local. A casa edifica-se no entrecruzamento 
das dimensões pessoal (como espaço privado 
de memória e solidão), social (como espaço 
de interacção entre famílias ou outros grupos) 
e como um ambiente físico concebido para 
o conforto e a segurança (Moran, 2002). Se 
a imagem do exterior é esse espelho em loop 
(outro muro se sobrepõe à queda de qualquer 
muro), ou o olhar de um familiar a esbarrar 
nessa mesma impossibilidade, sobra a psicose 
como geradora de novas imagens, infiltrando-
se pelo interior nesta construção idealizada, 
sabotando o espaço de paz, e a família como 
núcleo reprodutivo da sociedade.

A recorrência de determinada iconografia, 
situação, ou evento surge frequentemente, 
não como escolha intencional, mas por ser o 
que resta por entre os escombros das elip-
ses visuais de que se compõe o glossário da 
memória e do esquecimento. Recorre-se, 
desse modo, a eliminações padronizadas, em 
que somente um estreito e parcial espectro 
do quotidiano representa a domesticida-
de nas suas formas imaginárias (Moran, 
2002), eliminando-se cenas de intimidade, 
atritos familiares, ou cerimónias fúnebres, 
em consonância com padrões culturais em 
vigor e respectivas proibições. Dado que 
este formato privilegia e destaca a brevida-
de, o controlo, e a selecção, filma apenas os 
momentos de destaque, precisamente aqueles 
em que se podem definir as poses dos par-
ticipantes e controlar as convenções, antes 

mesmo da filmagem (Moran, 2002). Em Mein 
Papi, o entrecruzamento de dramas privados 
e imagens roubadas ao imprevisto concorre 
para o hibridismo do objecto, e para implodir 
essa necessidade absoluta de controlo, veri-
ficando-se uma transformação interna que 
ultrapassa intenções ou planos anteriormente 
estabelecidos. Se habitualmente a câmara 
emerge como um parente silencioso nas 
reuniões familiares, nunca interrompendo, 
nunca criando rumores, nunca interpretando 
a pretensa harmonia que regista (Moran, 
2002), Buttgereit rompe com essa apatia, 
forçando o protagonismo da figura central, 
diluindo as dimensões cinematográfica e 
biográfica, sendo responsável por um olhar 
demasiado intrusivo, que sabota e sacrifica a 
sua própria intenção inicial.

A materialização psíquica do confinamen-
to é o pensamento que esbarra no muro, a 
imaginação de coisa nenhuma. A casa sepa-
ra, aprisiona, faz adoecer, e a câmara afas-
ta-se, filma à distância um espectro que se 
arrasta, de contornos diluídos, desfigurado, 
irreconhecível, mais um instante de luminoso 
movimento num cenário de sacrifício. A figu-
ra do pai de Buttgereit surge tolhida pela obe-
sidade, lentificada, deformada pela lente que 
o parodia, e por artíficios sonoros como a voz 
em slow motion ou a cadência hipnótica dos 
sintetizadores, que re-suturam os intervalos, 
carregando as imagens com um significado 
larger-than-life (Moran, 2002), uma dimensão 
de estrelato tragico-irónica. Nesse sentido, a 
paródia ultrapassa o alcance estrito da figura 
paterna, apontando para uma crítica feroz 
às descrições conservadoras e imensamente 
populares das vidas comunitárias e familia-
res moralmente irrepreensíveis, alheadas dos 
horrores dos anos recentes, entre o esplendor 
da paisagem germânica (Blake, 2008). É a 
metáfora de uma outra Alemanha, em forma-
to pós-traumático, em que alucinações, pen-
samentos e comportamentos surgem repetida 
e intrusivamente (Blake, 2008), construindo 
uma afinidade apaixonada com a decompo-
sição, a campa rasa, a vítima anónima, plena 
de uma irracionalidade assombrada. Trata-se 
de um cadáver reclamado ao passado que se 
pretende exibir publicamente, ridicularizan-
do-o perante os vindouros, como exercício 
estridente de raiva juvenil.

Descoberto o tumor, e consumado o 
desfecho que este acarreta, poderia pensar-se 
que se amplificaria a dimensão grotesca do 
pai. Contudo, é a partir daí que se verifica a 
mais crucial inflexão no filme, revelando-se 
uma forma mais humana, ainda que despo-
jada e crua, e com isso, um dos seus mais 
fascinante paradoxos. A desumanização 
ocorrerá de forma mais evidente quando nos 
recusamos a olhar, quando optamos pela 
falsificação do presente? 
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A TÉCNICA QUE DESENVOLVESTE PARA 

CHEGAR A UM APOCALIPSE ILUSTRADO É 

UM PONTO IMPORTANTE. COMO É TOMA-

DA ESSA OPÇÃO E COMO SERVE O RESUL-

TADO GRÁFICO QUE TINHAS EM MENTE?

Logo ao início tomei a decisão de que iria 
tentar eliminar a representação da figura 
humana ao máximo. Julgo que o Apocalypse 
Now é um filme muito atmosférico e quis 
dar ênfase aos elementos onde a narrativa se 
situa. O rio, a selva, o calor húmido são tão 
importantes como qualquer outra persona-
gem. São também catalisadores da narrativa. 
Quis colocar o espaço em primeiro plano 
e acompanhar a viagem do Willard dessa 
forma: como uma sucessão de espaços, de 
momentos do seu percurso cristalizados, 
num adensar progressivo de nevoeiro e 
escuridão até ao que designo de “coração das 
trevas”, ou seja, o acampamento de Kurtz e o 
seu encontro com este.

Tecnicamente, o maior desafio prendeu-se 
com a escala do desenho. Tudo foi realizado à 
escala real, ou seja, os desenhos são peque-
nos, tive que trabalhar sob contenção e ainda 
assim manter um certo grau de fluidez e 
expressividade. Usei diversos materiais para 
desenhar, desde tecidos vários, lâminas, plás-

ticos, pincéis velhos, borracha líquida, entre 
outros, para dar uma vida mais impressionis-
ta à paisagem, acentuando o lado atmosférico 
da selva, do rio e da neblina.

PODEMOS VER ESTE TRABALHO COMO 

SEQUÊNCIA DA LINGUAGEM QUE VENS 

EXPLORANDO, OU, PELO CONTRÁRIO, 

ILUSTRAR O APOCALYPSE LEVOU A PI-

SAR OUTROS TERRENOS?

Desde o livro Terminal Tower, que desenvolvi 
em parceria com o Manuel João Neto, tenho 
vindo a tentar explorar técnicas que eviden-
ciam uma abordagem mais atmosférica à 
representação e que tenta acolher elementos 
obtidos de forma acidental, o que me leva a 
encarar o trabalho como algo com uma vida 
própria e consequentemente com capacidade 
para me surpreender. Julgo que cada vez mais 
procuro trabalhar nessa mediação entre o 
acidente e o controlo. Este livro foi mais um 
passo na direcção daquilo que tenho vindo 
a construir como a minha linguagem. Neste 
caso, o desafio residiu essencialmente na for-
ma como iria abordar o filme sem ser apenas 
uma transcrição literal, mas algo mais poéti-
co, menos nítido. É, afinal, um filme sobre as 
trevas interiores.

TRABALHAR UM FILME TÃO ICÓNICO, 

SIMULTANEAMENTE UMA HISTÓRIA DE 

VIOLÊNCIA, E UM DOS FILMES DA VIDA 

DE MUITOS CINÉFILOS, ELEVA A FASQUIA 

DA RESPONSABILIDADE? SERÁ QUE AÍ A 

Observatório
A palavra aos autores. Edição de trabalhos originais, e um
olhar sobre o estado das artes e do cinema na primeira pessoa.
A desafiar os convidados, um tema comum, a cinefilia.
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EXPERIÊNCIA DÁ UMA AJUDA?

Não senti particular responsabilidade por 
isso, mas por ser um filme que me diz muito. 
Queria fazer algo com o qual tivesse uma 
relação de afinidade como tenho com o 
filme, ou, em última instância, algo que não 
fosse apenas “mais um trabalho”. Assumi 
desde logo que nunca iria fazer algo melhor 
do que o filme, por isso tomei a decisão de 
fazer algo diferente, contar a história de 
outra maneira, e acabei por utilizar todo um 
conjunto de referências literárias e poéticas 
inscritas no filme, como Conrad, T.S. Elliot e 
Jim Morrison.

O TEU TRABALHO LEVA-TE A CONHECER 

OUTROS AUTORES E A CONHECER UM 

AR DOS TEMPOS ATRAVÉS DO ESTADO 

ACTUAL DA CRIAÇÃO ARTÍSTICA 

NO CAMPO DAS ARTES PLÁSTICAS. 

OLHANDO O QUE SE FAZ, O QUE TE 

INTERESSA (OU SURPREENDE) NESTE 

MOMENTO?

Pensando em autores e obras mais recentes, 
terei que referir Sírio do Martin López 
Lam, um livro recentemente editado pela 
Chili Com Carne. É sem dúvida um dos 
melhores trabalhos de banda desenhada 
editados em Portugal nos últimos anos. O 
brasileiro Pedro Franz é capaz de ser dos 
autores mais interessantes e cujo trabalho 
se estende até aos limites da linguagem da 
banda desenhada. Nesse sentido também 
sou grande apreciador da obra de Vincent 
Fortemps, Michael Matthys, Yvan Alagbé e 
do italiano Andrea Bruno, um dos artistas 
cujas ilustrações me seduzem pelo seu lado 
matérico, denso e pela poética do acidente.

Em Portugal, terei que referir a lufada de 
ar fresco que foram os livros do Francisco 
Sousa Lobo, o trabalho de Ana Biscaia, 
Dinis Conefrey e Tiago Manuel, com 
especial menção ao livro Cancer de Tilda 
Markstörm, um dos seus heterónimos. 
Interessam-me essencialmente autores que 
conseguem expressar-se de forma singular e 
cujo trabalho seja reflexo das suas intenções, 
ideias, discurso. 

Capa de André Coelho, impressa em serigrafia, 
para a edição especial de Central Europa,
de William T. Vollmann (7Nós, 2017).
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