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JEAN-DANIEL POLLET POR FAUSTO CRUCHINHO Este mundo mudo é a nossa única pátria: esta curta frase pode ser considerada como o 
emblema do conjunto da obra de Francis Ponge, de que me alimentei durante o trabalho que fiz em torno desta obra. Os textos de Francis Ponge têm
no filme um lugar quase à parte, como a música de Antoine Duhamel. Jean-Daniel Pollet sobre Dieu Sait Quoi (na imagem).
Na capa: O Sétimo Continente, de Michael Haneke (1989).
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Editorial

ue saudades de ir ao cinema!

Do caminho para lá, umas vezes com tempo de sobra para 
até beber um copo ali ao lado, com o bilhete já no bolso, 
outras com medo de já não poder entrar, de perder o lugar 
ou a hora, ainda a pensar no almoço, no que não se disse, a 
cantarolar aquela música com que se acordou na cabeça, e 
ainda a resolver problemas — e que linda aquela janela, nun-

ca tinha reparado, passo aqui tanta vez! —, ainda a pensar no compromisso de 
amanhã e se será que chove...

Não que nos tenhamos esforçado por isso, mas este Argumento #165 não escapou 
à excepcionalidade do momento. E, menos pelo presente do que pelo futuro — no 
qual só pensamos por analogia, não por princípio, porque gostamos de olhar para 
trás, e, mais do que isso, encontramos lá também tantas vezes o nosso Norte — 
agradecemos aos que deixaram nos seus relatos ou análises a marca do tempo, 
mas também aos que não o fizeram: uns lembrar-nos-ão que até durante a peste 
nos lembrámos de filmes; outros, que os filmes são maiores do que a peste.

Mas depois desta clausura, deste tempo absurdo para digerir e assimilar todos os 
filmes que já vimos, preparamo-nos para voltar à sala, abrindo-a, porém, muito 
devagar, como uma palavra que está mesmo debaixo da língua mas não sai.

A lotaria do riso ou do choro de quem se senta ao nosso lado, do seu hálito, do 
seu ronco, da sua irrequietude num casaco de poliéster, ou, no pior dos casos, 
da luminosidade do seu telemóvel, vai ficar, como outros desportos, suspensa 
por uns tempos. E desprezo solenemente quem com isto se regozije, como os 
que sentem alívio na distância: “para abraçar seu irmão / e beijar sua menina na 
rua / é que se fez o seu braço / o seu lábio e a sua voz”. De que nos servem nesta 
antecâmara da vida?

Mas por enquanto será assim. Voltaremos em Junho, agora, e no Verão, a céu 
aberto, com toda a segurança em dia, para que o mínimo máximo de nós possa 
retomar o cinema sem perigo e sem medo — quem diria?

Talvez no meio disto descubramos uma telepatia mais forte, talvez cada sessão seja 
mais especial, mais intimista... Aproveitem agora, aqueles que põem sempre a mo-
chila na cadeira do lado. Quando a sala voltar a encher, vão ter que a pôr no chão.

Até lá, para os tempos mortos como coelhos, para o tédio e o entusiasmo, para 
as crises mais insuspeitas, aqui vos deixamos o nosso lenitivo, feito com amor no 
quentinho das nossas casas.

Que saudades do fim do filme, dos olhares à saída, da vontade de chegar a casa, do 
regresso a casa, com outras coisas na cabeça.
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Rodagem de O Auto da Floripes (1959)

As sessões do Cineclube do Porto realizam-se na Casa das Artes desde 2013

m 1945 um grupo de 
jovens entusiastas 
criava o que viria a 
ser o Clube Português 
de Cinematografia — 
Cineclube do Porto. É 
a Hipólito Duarte que 
devemos a fundação 

desta associação mas é também a mui-
tos outros, sócios e membros dos órgãos 
sociais, ao longo destes últimos setenta e 
cinco anos, que devemos a nossa existên-
cia. É também aos vários cineclubes que 
existem no país, e que partilham connosco 
uma história extraordinária de boa vontade, 
entusiasmo e persistência, que devemos 
o companheirismo e a confirmação da 
importância do nosso trabalho comum 
em alguns momentos mais difíceis que a 
associação passou. A rede de cineclubes é 
forte em Portugal, e é a solidez da existência 
dos vários cineclubes que a compõe que nos 
ajuda a ganhar vontade para continuar e 
alimentar o cineclubismo e o associativismo 
em Portugal.

É, por isso, um sinal forte de resistência 
e vivacidade que estejamos hoje a comemo-
rar mais um aniversário desta associação. 
O Cineclube do Porto viveu setenta e cinco 
anos de acontecimentos no meio cultural e 
do cinema, acompanhando desde o “boom” 
de grupos cineclubistas em todo o mundo 
que ocorreu no pós-guerra, a vinte e nove 
anos de regime ditatorial em Portugal e con-
sequente estrangulamento cultural. Viu o 
lançamento do novo cinema português, pro-
movendo a discussão em torno dos apoios 
à criação da Gulbenkian, e continuou no 
período pós vinte e cinco de abril, em que 
a rua e não as salas de cinema eram sítios 
primeiros da demonstração da liberdade 
de pensamento e dos desejos das pessoas. 
Sobreviveu ao esvaziamento das cidades 
de salas de cinema, com a fuga do cinema 
para os centros comerciais, e finalmente 
reconquistou o seu lugar no espaço cultural 
do Porto.

 Foi com alegria que tomámos em mãos, 
nos últimos anos, um conjunto de projetos 
que acreditamos serem dignos deste legado. 
Continuámos o trabalho de tratamento do 
acervo bibliográfico de cinema do Cineclu-
be do Porto, por forma a podermos, este 
ano, inaugurar a Biblioteca do Cineclube 
do Porto, no Arquivo Municipal do Porto 
— Casa do Infante. Procurando igualmen-
te valorizar o nosso acervo e a história do 
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Cineclubismo em Portugal e do Cineclube 
do Porto, organizámos a edição de um livro 
comemorativo intitulado 75 anos: Cineclu-
be do Porto, com artigos de investigadores 
e personalidades destacadas da área do 
cinema e, em particular, do cineclubismo. 
A edição deste livro, que cremos ser uma 
urgência histórica, aborda temas como as 
origens do movimento cineclubista e o par-
ticular contributo do Cineclube do Porto, o 
contexto artístico portuense na sua ligação 
com o Cineclube, o acervo do Cineclube do 
Porto e a sua relevância não só para a leitu-
ra da cultura cinematográfica dos últimos 
setenta e cinco anos, como para a promoção 
e o suporte do trabalho desenvolvido por 
investigadores desta área do conhecimento.

Iniciámos o trabalho com o nosso acervo 
fílmico, numa parceria com a Cinemateca 
Portuguesa — Museu do Cinema e com o 
apoio da Câmara Municipal de Viana do 

Castelo, com o restauro e digitalização de 
um filme que nos é tão especial, O Auto da 
Floripes (1963), filmado em 1959 pela secção 
experimental do Cineclube do Porto, a 
partir de uma ideia original de Henrique Al-
ves Costa. Um exemplo de uma faceta dos 
cineclubes nem sempre tão revelada, a da 
produção e realização. Uma empresa única 
na nossa história pela dimensão e impacto 
na sua época, e uma prova real do trabalho 
artístico colaborativo que nos interessa va-
lorizar. O Auto da Floripes será lançado este 
ano em DVD, incluindo uma brochura com 
textos críticos e testemunhos, em vídeo, dos 
vários intervenientes no filme, que nos aju-
darão a compreender o projeto. Será ainda 
disponibilizada uma cópia em DCP para 
exibição em sala.

Além destes projetos maiores, estamos 
a preparar para todos os nossos sócios e 
amigos uma programação especial de cine-
ma que irá percorrer as várias décadas do 
cinema, tantas quantas aquelas vividas pelo 
Cineclube do Porto para comemorarmos 
e vivermos em conjunto a experiência do 
cinema.

São muitas as coisas e os momentos que 
queremos partilhar convosco este ano, pelo 
que iremos, no último trimestre de 2020, ini-
ciar este vasto programa de comemorações.

Viva o Cinema! Vivam os Cineclubes!

Este texto segue a norma do
novo acordo ortográfico.
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Cine Clube fora de portas

Biblioteca e arquivo

PORTO, PORTUGAL
CINECLUBEDOPORTO.WORDPRESS.COM

ma parte muito importante dos cine-
clubes são os seus arquivos históri-
cos. O nosso não é excepção. Tem

acesso condicionado por razões de conser-
vação e segurança, mas não deixa de ser 
uma parte fundamental da actividade do 
Cine Clube.

O arquivo e a biblioteca do Cine Clube 
de Viseu encontram-se divididos em três 
espaços. A biblioteca está na própria sede, 
sendo continuamente enriquecida por algu-
mas doações de editoras e particulares. O 
arquivo histórico está em parte depositado 
no Arquivo Distrital de Viseu, desde 2007, e 
mais recentemente uma parte está também 
num armazém alugado pelo Cine Clube 
para o efeito, no centro de Viseu, desde 2014. 
Depois dos esforços no sentido de preservar 
e organizar, temos vindo a trabalhar para 
criar um espaço para consulta de toda a 
documentação.  

Esperamos voltar a dar notícias deste 
arquivo que tanto guarda — mais de 5.000 
registos críticos de filmes, 1.200 cartazes de 
cinema, todas as edições e suportes informa-
tivos do Cine Clube (1955 até hoje).

U
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reedição das sessões de cinema ao ar 
livre na Fundação Lapa do Lobo, já 
a pensar no Verão, tem o seu espaço

na agenda cinéfila do mês de Junho. Isto 
para dar continuidade às sessões de cinema 
apresentadas pela Fundação, numa parceria 
com o Cine Clube que teve início em 2011. 

A sessão é organizada pela Fundação 
Lapa do Lobo e pelo Cine Clube e tem en-
trada livre, naturalmente com a garantia de 
todas as condições de segurança necessárias. 
Agenda: 27 de Junho. 

E uma parceria que dá os seus primeiros 
passos: o Cine Clube de Viseu e o Museu 
do Côa desafiam o público infanto-juvenil a 
APRENDER EM FILMES. No próximo mês 
de Julho (20 a 24), esta oficina explora as di-
versas etapas para a realização de um filme, 
desde o trabalho sobre o tema, o eventual de-
senvolvimento de personagens e adaptação 
de uma história, à animação e sonorização. 

Estamos muitas vezes fora de Viseu. Esta-
mos sempre com o cinema. 

A

FIQUEM ATENTOS!
SUBSCREVAM A NEWSLETTER DO CINE CLUBE
EM WWW.CINECLUBEVISEU.PT
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indústria cinematográfica portu-
guesa, por muito pequena que seja, 
constitui uma indústria. A natureza

dupla do cinema torna redundante a ques-
tão, o cinema português é artesanal ou uma
indústria? Creio que o essencial é procurar
o equilíbrio entre a faceta cultural e econó-
mica, tanto ao nível das políticas como da 
actuação dos agentes.” Análise da interna-
cionalização do cinema português, através 
do estudo dos casos de Paulo Branco, Uk-
-bar Filmes e António-Pedro Vasconcelos.”

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.

erceiro livro de um projecto de 
edição dos textos escritos por João 
Bénard da Costa na Cinemateca, 

no âmbito das suas actividades de pro-
gramação e direcção (entre 1980 e 2009), 
abrangendo todos os textos escritos para 
distribuição em acompanhamento das ses-
sões de cinema, designados Folhas da Cine-
mateca, e todos os restantes textos editados 
em publicações da Cinemateca. Este tomo 
reúne os escritos desde Howard Hawks de 
1977 até O Diabólico Dr. Mabuse de 1981.

ESCRITOS
SOBRE CINEMA
TOMO I
LIVRO 3
---
JOÃO BÉNARD
DA COSTA
---
CINEMATECA
PORTUGUESA —
MUSEU DO CINEMA
1312 PÁGS.
2020

T
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LIVROSdoTRIMESTRE

aído da Escola de Engenharia Civil
no turbilhão da Guerra Civil, bem 
depressa queimei os castelos do

passado. Não foi para a escola que voltei: 
cabeça baixa, acometi impetuosamente o 
teatro. A princípio como decorador. Depois 
como encenador. E, com a continuação, 
sempre integrado na mesma troupe, como 
realizador de cinema. Mas o essencial é que 
a minha atracção pela misteriosa carreira a 
que se chama arte era invencível, voraz, in-
saciável. Nenhum sacrifício me fazia medo.”

REFLEXÕES DE
UM CINEASTA
---
SERGUEI EISENSTEIN
(TRADUÇÃO A PARTIR 
DO FRANCÊS POR JOSÉ 
FONSECA E COSTA)
---
BOOKBUILDERS
336 PÁGS.
2020

C

velho Manoel queixava-se de que 
a melancolia subia por ele acima 
quando não estava a filmar, e 

talvez por isso, para fugir da melancolia, 
filmasse tanto. Mais do que a morte, o 
que assustava era a ruína. Como aquela 
passagem no Viagem ao Princípio do Mundo 
— em que Marcello Mastroianni empresta 
a sua tristeza ao Manoel —, junto às ruínas 
da casa onde o jovem Manoel de Oliveira 
ia com o irmão ter com as meninas e com 
o início do desejo e da ternura de outro.”

O

---
PAULO JOSÉ MIRANDA
---
CONTRAPONTO
EDITORES
584 PÁGS.
2019

A MORTE NÃO
É PRIORITÁRIA
— BIOGRAFIA
DE MANOEL
DE OLIVEIRA ---

MARCIUS FREIRE E
MANUELA PENAFRIA
(CURADORIA)
---
LABCOM.IFP (UBI)
218 PÁGS./2020
---
DOWNLOAD http://ojs.
labcom-ifp.ubi.pt/

ara a edição 27 da DOC On-line foi 
proposto um dossier temático sob 
o tema: ‘Escolas de cinema: o 

ensino do documentário’. Apresentamos 
artigos que abordam diversas experiên-
cias de ensino do fazer documentário, 
com ênfase em seus métodos e técnicas, 
tanto prática quanto teórica, no vasto 
campo do cinema de não-ficção.”

Textos de professores e académicos das 
Universidades da Beira Interior (Portu-
gal), e Estadual de Campinas (Brasil).

DOC ON-LINE:
REVISTA
DE CINEMA
DOCUMENTÁRIO

P
ntre 1998 e 1999, cinco filmes de 
ficção científica oriundos da Amé-
rica do Norte — Dark City, The

Truman Show, eXistenZ, The Matrix e The 
Thirteenth Floor — denotaram uma unidade 
estético-temática que reclama uma concep-
tualização e uma análise à luz retrospectiva 
dos olhos de hoje. No hiper-real(ismo) mile-
nar, arauto de um cinema ciborgue, a nostal-
gia do rolo de celulóide e a emergência do 
digital coexistem numa imagem compósita, 
quer na produção, quer na narrativa.”

HIPER-
-REAL[ISMO] 
MILENAR —
O CINEMA
CIBORGUE À
BEIRA DO
ANO 2000
---
FRANCISCO RICARDO 
SILVEIRA
---
COLIBRI
189 PÁGS.
2020

E

A

O CINEMA
PORTUGUÊS —
A DISTRIBUIÇÃO
NO ESPAÇO
EUROPEU
---
RAÚL AVELAR
---
COLIBRI
314 PÁGS.
2020

“ “

“ ““



ou um viajante curioso e caótico. 
Gosto de descobrir lugares ao aca-
so, por meio de quaisquer imagens

que tenham para oferecer: paisagens e 
edifícios, postais e monumentos, museus 
e galerias. Por muito que goste de ler pala-
vras, adoro ler imagens e gosto de encon-
trar histórias explícita ou implicitamente 
entretecidas em todos os tipos de obras de 
arte. Este livro nasceu da necessidade de 
reclamar a responsabilidade e o direito de 
ler estas imagens e estas histórias.”

S

---
JOSÉ PEDRO CORTES
---
EDIÇÕES 70
390 PÁGS.
2020

LER IMAGENS
— EM QUE
PENSAMOS
QUANDO
OLHAMOS
PARA ARTE

s sobreviventes do Idai, que atingiu 
Moçambique em março de 2019, 
não conseguem explicar o ciclone a 

quem não o sentiu. Não é possível retratar-
-lhe fielmente a dimensão. O som do mundo 
todo a quebrar, a cair com estrondo, do céu 
cor de chumbo a abrir-se em chuva. Foi pre-
ciso ir lá e ver. Assistir ao retrocesso de um 
povo em cada escola destruída, ao estreme-
cer da Fé nos templos caídos. E fotografar 
tudo, para que se saiba que não foi só um 
pesadelo de que se acorda ao amanhecer.”

O

---
TIAGO MIRANDA
(FOTOGRAFIAS)
RAQUEL MONTEIRO
(TEXTO)
---
ACERT
2020

O DIA EM
QUE A TERRA
SE FEZ MAR

ntre 1973 e 2011, Manuel António 
Pina publicou um pouco mais de 
dez livros de poesia, outros tantos

infantis. Entre os muitos géneros que prati-
cou, escreveu um ensaio sobre Aniki-Bobó 
(1942). Destaco um comentário sobre o 
filme, porque nele reside algo de impor-
tante para a leitura da poesia de Pina: Os 
diálogos do episódio resumem-se a duas ou 
três frases, mas até estas — como o próprio 
fundo musical que comenta a ação — seriam, 
em estritos termos narrativos, dispensáveis.”

MANUEL
ANTÓNIO PINA
— DESIMAGINAR
O MUNDO
(ENSAIOS)

E

---
VÁRIOS AUTORES
---
DOCUMENTA
208 PÁGS.
2020

fotografia pode ser interrogada por 
aquilo que ela é — a sua história 
empírica, os procedimentos técni-

cos, ou então como acontecimento, aquilo 
de que é sintoma — a reabertura especu-
lativa consubstancial à modernidade. É 
sobre esse acontecimento que se debruça 
Duchamp numa reposta a Stieglitz, a quem 
se deve a fotografia do famoso urinol: 
Gostaria que a fotografia levasse as pessoas 
a desprezarem a pintura até que surja outra 
coisa que torne a fotografia insuportável.”

FUNDAMENTO
E IMERSÃO — 
ENSAIOS SOBRE 
TÉCNICA
---
VÁRIOS AUTORES
---
ORFEU NEGRO
264 PÁGS.
2019

A
primeira notícia de Mário Cesa-
riny me foi dada por Aldo Pellegri-
ni, em meados de 1967, quando da

nossa troca de cartas para a montagem em 
São Paulo da I Exposição Surrealista. De 
imediato lhe escrevi sobre os planos da 
exposição. Em seguida enviou todo um ma-
terial do movimento em Lisboa. A partir 
do que nossa correspondência vai se esten-
der larga e loucamente, com umas poucas 
interrupções até 1995 e depois, nos últimos 
anos, torna-se rara e muito espaçada.”

SINAL
RESPIRATÓRIO
— CARTAS PARA 
SERGIO LIMA

A

---
MÁRIO CESARINY
---
DOCUMENTA
200 PÁGS.
2019

GULBENKIAN
---
RUY JERVIS D’ATHOUGUIA, 
ALBERTO PESSOA, PEDRO 
CID, GONÇALO RIBEIRO 
TELLES, ANTÓNIO VIANA 
BARRETO (TEXTOS)
ANDRÉ CEPEDA
(FOTOGRAFIA)
---
MONADE
134 PÁGS.
2019

ão se trata pois de integrar apenas 
uma edificação num parque, nem 
de construir um jardim para servir  

um edifício. Há que encontrar de facto uma 
relação total, de tal forma íntima, entre 
ambos os elementos que compõem o todo, 
que a composição abranja a área inteira, 
que a própria vida do edifício se prolongue 
naturalmente para as ‘salas de ar livre’ e 
destas para as interiores.” Com imagens de 
André Cepeda e desenhos e textos dos cin-
co arquitectos da Fundação Gulbenkian.

N

ndré Cepeda percorre as ruas com 
uma câmara de grande formato 
4x5 — uma autêntica caixa — e um 

tripé. No entanto, as suas fotos são como 
que feitas por um cão vadio que explora as 
superfícies da cidade com o seu focinho 
molhado. Após os projectos Depois, Rien e 
Ontem, Ballad of Today renova a intensidade 
de Cepeda e intensifica a sua linguagem. 
O resultado é uma assombrosa balada da 
cidade enquanto sistema, enquanto lugar 
da nossa existência individual e colectiva.”

BALLAD
OF TODAY
---
ANDRÉ CEPEDA
---
PIERRE VON KLEIST 
EDITIONS
152 PÁGS.
2020

A

revista Sinais de Cena ocupa uma 
posição de destaque entre as pu-
blicações especializadas em tea-

tro e artes performativas em Portugal.
O número de 2020 é dedicado ao tema ‘A 
Prática como Investigação’ e, para além 
dos vários ensaios, críticas a espectáculos 
e recensões a livros sobre artes performa-
tivas, neste número destaca-se uma longa 
entrevista ao actor e encenador Pedro 
Gil e um portefólio dedicado ao histórico 
fotógrafo de teatro José Marques.”

SINAIS DE CENA
2020 — REVISTA
DE ESTUDOS DE 
TEATRO E ARTES
PERFORMATIVAS

A

---
VÁRIOS AUTORES
---
ORFEU NEGRO
336 PÁGS.
2020

ARQUIVO:
DIOGO SEIXAS
LOPES
---
ANDRÉ TAVARES
DIOGO SEIXAS LOPES
---
DAFNE EDITORA
856 PÁGS.
2019

obra escrita de Diogo Seixas Lopes 
(1972-2016). Um arquivo aberto 
que preserva a produção de um 

arquitecto convicto do imperativo ético do 
pensamento, da necessidade de o enunciar 
e do prazer em escutar as ideias de outros. 
O livro organiza-se em várias secções: crí-
ticas de música no semanário Já, em 1996, 
roteiro de actividades culturais em Alice, 
crítica de cinema na revista Première, de 
1999 a 2001; a Arquitectura ocupa o corpo 
central do livro, com textos de 1992 a 2016.

A
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ão foram só as imagens 
que foram perdendo o 
seu carácter ambíguo: 
foi também o mundo. 
Retirou-se a ambi-
guidade inerente de 
qualquer objecto (uma 
caneta, uma porta, 

uma caixa) ao dar-lhe uma finalidade útil. 
Como sabemos, desde a revolução indus-
trial que vivemos num mundo cada vez mais 
funcional. A industrialização do mundo retira 
ambiguidade às coisas, ao serializá-las. Nos 
processos de serialização, reduzem-se as 
coisas a objectos unidimensionais. No fundo, 
as brillo boxes de Andy Warhol são uma das 
obras, senão a grande obra de arte do século 
XX, a comentar de forma irónica este fenó-
meno. Essas caixas restituem a ambiguidade 
perdida a objectos que foram industrializa-
dos com uma finalidade mundial. A ironia 
de Warhol é, em Wiseman, uma seriedade. 
A seriedade, como método, é o que dá uma 
força única ao projecto serial wisemaniano: 
todo ele contém, filme a filme, passos de um 
movimento maduro que devolve ambiguidade 
ao mundo das coisas.

Quando pensados dialogicamente, os 
filmes de Wiseman assumem uma forma de 
mediação clara entre a consciência humana 
e o fluxo do mundo que nos escapa. Eles 
apelam a uma ligação ao real, que depende 
da ‘tonalidade afectiva’ de cada espectador. A 
ontologia da imagem cinematográfica perde 
substancialmente o seu valor de indexicali-
dade num cinema como o deste realizador. A 
técnica cinematográfica serve apenas de base 
(de suporte) à sensação que ainda persiste 
quando contemplamos, no meio das ruas 
industrializadas das nossas cidades, uma 
imagem de um bando de pássaros ou um 
conjunto de automóveis que passam por um 
cruzamento a alta velocidade. Essas imagens 
da vida são equivalentes à poeticidade da 

N

imagem de um jovem casal, em Welfare, sobre 
o qual não sabemos se conta ou não a verdade 
para conseguir obter um subsídio; ou ainda 
à poeticidade da imagem de duas mulheres 
jovens, em Missile (1988), alegres por terem 
acabado de passar num exame de engenharia 
nuclear, que consistia na programação de um 
ataque militar imaginário.

Como para Cézanne, em Wiseman a 
«obra-prima da natureza é a diversidade 
infinita» (Gasquet & Faure,2012: 137); esta 
ideia é coerente com a noção do pintor de 
que «a natureza não é em superfície, é em 
profundidade» (ibid.). A rítmica dos filmes de 
Wiseman, que enformam um ponto de vista 
de nenhures conceptual através de várias estra-
tégias operativas de montagem, é o elemento 
que encontra em cada espaço (institucional ou 
não) a sensação da vida tal como ela nos apa-
rece em profundidade. Após a maturidade atin-
gida em pleno em Welfare, toda a sua filmo-
grafia se baseia na ideia de que o cinema não é 
somente uma forma de mediação do real, mas 
sim uma forma de intermediação entre nós e 
mundo, à semelhança da ideia de que a pintu-
ra, para Cézanne, nos dava a natureza na sua 
diversidade infinita e sublime. Nem a pintura 
de Cézanne nem o cinema de Wiseman des-
qualificam, no entanto, a subjectividade do 
acto perceptivo. Antes questionam, de forma 
radical, a dominação desse acto sobre a obra e 
sobre o mundo, ao tentar encontrar na técnica 
uma maneira de evidenciar a superioridade 
da natureza e do mundo em relação à vontade 
do humano. A pintura de um e o cinema do 
outro, por procurarem replicar uma forma 
humana de olhar o mundo, põem em evidência 
a inferioridade dessa percepção face a uma 
sensação do mundo em si mesmo. Por isso 
as telas de Cézanne assemelham-se a um 
rio que, quando contemplado, nunca se fixa, 
da mesma forma que um filme de Wiseman 
nunca se deixa capturar por um eixo narrati-
vo, temático ou discursivo. Cézanne coloca 

a pintura ao serviço da natureza e dos seus 
elementos, da mesma forma que Wiseman 
coloca o cinema ao serviço dos espaços que 
retrata. Esta inversão de valores é muito me-
nos simples e muito mais importante do que 
aquilo que aparentam na sua simplicidade. 
Falamos de uma inversão ética da experiência 
estética, a ter lugar no seio da sociedade do 
espectáculo.

Em conformidade com a crítica teórica de 
Paul Virillio, podemos vislumbrar na filmo-
grafia wisemaniana a ideia combativa de uma 
inércia polar «que nos exila instantaneamente 
do espaço, de um espaço bem real que sepa-
rava ainda ontem o dentro do fora» (Virillio, 
1993: 53). Se pensado de acordo com a tese de 
Virillio, o cinema de Wiseman constitui-se 
formalmente por um desejo de experimenta-
ção sagrada dos espaços físicos de um mundo 
do qual estamos separados. Pelo modo de 
reconstrução espacial dos seus filmes, é-nos 
lembrada a possibilidade de ultrapassar o 
«domínio e as propriedades de uma óptica 
activa», que levam a cabo uma «dissipação 
do obstáculo de distância, da imensidão de um 
dado território» (id.: 55). É justamente essa re-
cuperação de um obstáculo, de uma «demora, 
distância e exterioridade» (id.: 58) inerentes 
ao espaço físico, que o seu cinema, de novo 
como sucede pintura de Cézanne, tenta re-
construir por «toques aproximativos» (Maia, 
2015: 33), que dão a ver «aquilo que nunca 
permanece diante — e que no entanto não se 
desintegra imediatamente» (ibid.). Os filmes 
de Wiseman, embora existindo pelo que dão 
a ver representacionalmente, lembram-nos 
de uma certa condição em que a «identidade 
plena entre a visão e o Objecto visto» (ibid.) é 
impossível. Assim, a arte de Wiseman apro-
xima-se de uma representação do invisível, 
ou melhor, de um visível que é impossível de 
ser visto — como aquele que nos continua a 
separar dos espaços físicos que constituem o 
mundo real em que vivemos.

8LIVROS DO TRIMESTRE

ESCULPINDO O ESPAÇO:
O CINEMA DE

FREDERICK WISEMAN

Pedro Florêncio

EXCERTO



com outro sentido. A redenção da realidade 
física reside no encontro do nosso olhar com 
a ambiguidade das imagens da vida.

Começa tudo, antes de mais, pela reconfi-
guração ética do acto de olhar as imagens, de 
um ver que, «num sentido enfático, é sempre 
ver de forma diferente — quer dizer, experimen-
tar» (Han, 2016b: 45). Para Han, não pode-
mos verdadeiramente ver «de modo diferente 
sem nos expormos a uma vulneração» (ibid.). 
Com Wiseman, aprendemos a valorizar uma 
relação estética experimental, uma relação 
que se baseia no desejo de ver de forma dife-
rente — uma «Estética da Vulneração», como 
lhe chamaria Han (2016b: 45-51).

Uma última nota, pessoal, sobre um mo-
mento de maior vulnerabilidade durante a 
observação de um filme de Wiseman. Falarei 
de uma curta sequência de quatro cenas de 
Belfast, Maine (1999) — uma sequência subtil-
mente composta de pequenos gestos diferen-
tes e encadeados, que se encaminharam para 
um sublime que, ainda hoje, me assombra.

Na primeira cena desse encadeamento 
(sensivelmente a meio do filme), no final de 
mais um dia banal na cidade, dois homens 
ensaiam para uma peça amadora, num pri-
meiro andar de um velho edifício. O silêncio 
respira lá fora, indiferente à tragédia que ali 
é encenada, de forma leve e lúdica. Passa a 
noite; vemos e ouvimos ruas desertas, imbuí-
das num «pianismo dos ruídos», para usar 

ÉTICA DO VER

Voltemos às ingénuas intenções éticas de 
Kracauer sobre o cinema como forma de (re)
mediação ideal entre nós e mundo. Para o 
alemão, o realismo era mais que um género 
— era uma expressão da condição subjectiva 
do observador face à imagem do real. Assim, 
afirmava (Kracauer, 2012, p. 471):

Apesar do significado intrínseco das 
imagens de momentos materiais, nós, na 
verdade, não nos limitamos a absorvê-las, 
sentindo-nos, antes, estimulados a aplicar o 
que delas recebemos a contextos que dizem 
respeito à nossa existência no seu todo. (…) 
As grandes ondas suscitadas na alma resul-
tam em proposições acerca do significado 
das experiências vividas em pleno por nós.

O desejo de inversão entre meios e fins de 
Siegfried Kracauer, ainda que pecando por 
um deslumbramento pela visibilidade exces-
siva da imagem cinematográfica, não estava 
longe daquilo que valorizamos na filmogra-
fia wisemaniana. A diferença fundamental 
talvez seja a de vislumbramos no cinema de 
Wiseman uma vontade de voltar a observar 
o mundo em si mesmo, a querer ser-com 
mundo ou, simplesmente, a ter consciência da 
irredutibilidade de estarmos nele, através da 
observação do mesmo.

Não é, contudo, uma iconoclastia disci-
plinar o que aqui propomos. Pelo contrário, 
à imagem sempre foi inerente a possibilidade 
produtiva de nela se ver revelado o mundo 

a expressão de Bresson. Na aurora de mais 
um dia, Wiseman mostra-nos uma padaria a 
abrir, os trabalhadores a iniciarem os proce-
dimentos habituais de fabrico de pastelaria. 
A tonalidade afectiva que ressoava até aí 
era a de uma noite e manhã tão tristes como 
belas, entre tantas outras iguais que se lhes 
devem ter seguido. Na cena seguinte, com 
o dia mais desperto, seguimos um homem 
solitário entre campos verdejantes, ainda 
húmidos de uma luz nocturna. Ao longe, 
vemos um lobo agrilhoado, com a pata presa 
numa armadilha de caça. Percebemos que o 
homem se encaminha na direcção do lobo. 
Sacando de uma arma, o homem mata o lobo 
a sangue frio, num plano que seria o mais 
violento e sangrento da filmografia de Wise-
man, se não estivesse nivelado pela equidade 
formal de todos os demais planos de Belfast, 
Maine, violentos e serenos em igual medida.

Demorei muito tempo a perceber que o 
que me emocionou (e ainda hoje me emocio-
na) nessa sequência não é a morte do lobo 
indefeso, mas sim a imagem da vida de todos 
os gestos que nela ocorrem — inclusive o da 
morte. Pude ver nesses pequenos aconteci-
mentos o duro ‘cristal’ de uma filmografia e, 
em última análise, de um conjunto de vidas, 
a que não posso aceder senão através do 
vislumbre destes gestos repetidos. Numa era 
em que a temporaneidade pós-industrial e 
virtual reduz a vida a um sofisticado auto-
matismo, o cinema de Wiseman lembra-nos 
que ainda reside no mundo a hipótese de 
uma repetição pura. Através dela e da sua 
subtileza, voltamos a poder experimentar a 
vida com assombro — «thaumazein, o choque 
de admiração, do espanto perante o milagre 
do Ser [que] é o começo de toda a filosofia» 
(Arendt, 2001: 370).

Se me emocionei em particular com aque-
la sequência, será justo pensar que qualquer 
um se pode emocionar com esta ou outra 
sequência desta filmografia? A resposta 
serve tanto para o cinema de Wiseman como 
para a realidade física que nos rodeia: ainda 
podemos emocionar-nos com a violência, 
com a singularidade e ambiguidade implícita 
nos gestos aparentemente mais anódinos que 
tenhamos a oportunidade de observar; no 
limite, e para citar Georges Didi-Huberman, 
sermos observadores «comovidos», para 
quem as emoções são também «transforma-
ções» (Didi-Huberman, 2015: 39). O projecto 
colossal de Wiseman lembra-nos que ainda 
podemos, através das emoções, «transformar 
o nosso mundo, na condição, é certo, de que 
elas se transformem elas próprias em pensa-
mentos e em acções» (ibid.).
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dia nasce lentamente. 
Acende-se uma luz 
numa casa rodeada de 
natureza. Dir-se-ia o 
campo. Um homem 
jovem acaba de vomi-
tar na sanita, rosto de 
sofrimento, rosto de

ausência. Uma voz chama-o. Já vestido, 
entra na sala. Monólogo da avó: para ele, a 
noite foi passada fora, para ela e para o pai 
foi passada em vigília. John Saxby guarda as 
palavras para si. O trabalho na quinta não 
espera. A imensidão dos campos sem vival-
ma. Um muro cujas pedras caíram, deixando 
uma brecha no cerco. 

John Saxby no estábulo, belo raccord: tor-
neira a pingar, urina contra a parede, saliva 
para o chão. Cenas cruas da vida no campo: 
o braço no útero da vaca que em breve vai 
dar à luz. John passa-lhe a mão pelo pêlo; 
o afecto que lhe transmite, não o vai entre-
gar, mais tarde, ao jovem com quem se une 
fisicamente no atrelado para animais. Este 
procura beijá-lo, mas John recusa o beijo. O 
sexo é adequado ao local: pura pulsão ani-
mal, ausência total de ternura. O outro ainda 
procura um café, uma conversa, quem sabe 
uma relação, que John recusa com firmeza. 
Economia narrativa: John Saxby e a sua vida. 

Atrasou-se e o bezerro recém-nascido não 
vai sobreviver. O pai olha-o com dureza, diz-
-lhe que ele poderia tê-lo salvo. Ao invés, vai 
ter de o matar, acabar com o seu sofrimento. 
O que John faz. Cenas cruas da vida no cam-
po: o bezerro moribundo, o bezerro morto 
e pontapeado por John. O núcleo familiar: 
mãe ausente, avó, e relação tensa com o pai, 

de muletas, incapacitado para trabalhar, 
incapacitado para mostrar afectos. 

A rotina interrompida pela chegada de um 
ajudante, um estranho que John não quer. 
Mas não é ele que comanda a quinta, apesar 
de ser ele que faz todo o trabalho árduo. 
Trata-se de um estrangeiro, um imigran-
te, romeno, o único que se candidatou ao 
lugar. Gheorghe janta na mesa em que janta 
a família. Dorme numa velha caravana. 
Apenas John, apenas ele se mostra relutante. 
Chama-lhe cigano. Gheorghe diz-lhe para 
não lhe chamar isso.

Mais uma noite de bebida no pub: John, 
sozinho, em contraste com a amiga que está 
na universidade e veio de férias com cole-
gas. O que os uniu no passado já não existe, 
assim como o John Saxby do passado não 
existe. O álcool como escape a uma vida sem 
perspectivas, a um buraco remoto onde os 
telemóveis são inúteis. De manhã, Gheorghe 
já começou o trabalho com a supervisão do 
pai — e sabe o que fazer. Cenas cruas da 
vida no campo: o nascimento de uma ovelha. 
A crueza das imagens dos animais como 
reflexo da crueza da vida dos seres humanos. 
John sente-se diminuído pelo pai (e pelo 
novo ajudante, que sabe fazer o trabalho?), 
que tem sempre pronta uma admoestação, 
uma ordem, diminuído por não ter ido para 
a universidade, por uma vida seca. A beleza 
da paisagem tornada inóspita pela dureza da 
sua geografia e das estações, pela dureza com 
que os homens enfrentam a terra e a vida. 

Os dois homens partem para os montes 
e instalam-se numa casa em ruínas. Traba-
lho e ausência de diálogo, mesmo quando 
jantam, calor e luz de fogueira, como no 

Velho Oeste — domar a natureza, domar os 
sentimentos, dar-lhes um sentido. Porém, já 
deitados, os rostos iluminados pelo candeei-
ro a gás, ambos acordados, as pestanas que 
piscam, os rostos e as sombras, um ensaio 
de comunicação no pensamento de cada um. 
Uma lenta aprendizagem para John: num 
primeiro momento, chama cigano a Gheor-
ghe. Agressão verbal, resposta com um 
embate entre ambos — o ajudante domina-
-o — mas não era isso que John buscava, o 
combate, isto é, o toque físico, o rosto como 
que a experimentar um misto de sentimentos 
que não sabe interpretar? Num segundo mo-
mento, uma nova aproximação física: estão 
a reconstruir o muro, John arranha a mão 
numa pedra. Gheorghe pega nela, rebelde, 
cospe nela, limpa-a, ampara-a. Num terceiro 
momento, novo embate: o romeno urina e 
John, em provocação, aproxima-se de mão 
dentro das calças: lutam. Gheorghe procura 
o beijo, que John rejeita. Gheorghe é, desta 
feita, dominado por John, olham-se, e deixa-
-se levar. John oferece-lhe uma felação. Um 
avião a jacto: um risco no céu azul, um antes 
e depois. Uma excepção nas paisagens e nos 
céus cinzentos. 

Mas tudo regressa ao que era. Como se 
nada tivesse sucedido. De novo, o corte com 
o parceiro, com a hipótese de amor. Gheor-
ghe fala da infância na sua quinta perante 
o mutismo de John, que não encontra as 
palavras certas: ainda não é tempo. O estran-
geiro percebe que a beleza da paisagem traz 
consigo a solidão e a desesperança de quem 
nela habita. De novo o trabalho, Gheorghe 
alimenta uma ovelha bebé rejeitada pela 
mãe, toma conta dela, não desiste dela, tal 

O
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como não desiste de John. Um lento proces-
so, então: John fuma um cigarro e oferece-o 
a Gheorghe, sorriem, pequena troca amis-
tosa de insultos, aproximação entre ambos, 
sorriem. Mais próximo: na noite, o estrangei-
ro toca em John; de novo a pulsão, mas desta 
vez, Gheorghe impõe-se, refreia-lhe o ím-
peto, a fúria, e Saxby aprende o ritmo lento. 
O beijo, o abraço. Na manhã, o sol a entrar 
pelo buraco do tecto da casa, e John, por fim, 
a partilhar as palavras que lhe correm no 
sangue: fala sobre a mãe que os abandonou 
em busca de outra geografia e de outra vida 
— não tem memória dela. Gheorghe corre 
montanha acima, John salta o muro de pedra 
e corre atrás dele. No topo, vislumbram toda 
a extensão de terra em frente do olhar, John 
vendo-a como se fosse a primeira vez, como 
se agora ela estivesse diferente. A terra infi-
nita, as nuvens infinitas, o céu infinito. 

Regressam a casa. O pai não dirige pala-

vra ao filho, nem ao ajudante. Saem do pe-
queno almoço como dois miúdos com pressa 
de brincar — e brincam: John passa a mão 
suja no rosto de Gheorghe, que responde. Ao 
longe o pai observa. Continuam a brincadei-
ra num lago, o que faz com que John chegue 
atrasado a casa. O pai encontra-se hospitali-
zado após novo derrame cerebral.

A aproximação, a aprendizagem altera-
ram John. No hospital, Gheorghe, impossi-
bilitado de outro contacto, toca na mão de 
John com um dedo. O calor humano passa 
de um para outro, o suficiente para que John, 
sozinho com o pai inconsciente, lhe toque na 
mão com os dedos, quase com receio, como 
que aprendendo o gesto. A avó entra e o 
toque desfaz-se. A incapacidade de mostrar 
amor — não ausência de sentimentos — que 
percorre as personagens, como se a dureza 
da paisagem se tivesse lentamente imiscuí-
do nelas. Mais tarde, será ela a esconder as 

suas emoções, o seu choro interrompido pela 
entrada de John (chora pelo filho? Pelo neto, 
que, sabe agora, tem uma relação com um 
homem? Por ambos?). 

A rotina: no pub, John e Gheorghe falam 
e bebem (John com avidez), John quer que 
Gheorghe fique, mas este quer que as coisas 
mudem caso isso suceda. Enquanto Gheor-
ghe lida eficazmente com a homofobia, John, 
no WC, deixa-se seduzir pelo vislumbre de 
outra vida. O estrangeiro sai do pub, da quin-
ta, da vida de John, do pai, da avó.

O pai regressa, ainda mais incapacitado, 
mas não o suficiente para parar de mandar. 
Preparam-se para lhe dar banho e John afas-
ta a avó, ele fá-lo-á. O corpo quase inutiliza-
do, o pano molhado sobre a pele, a mão do 
pai sobre a mão de John e o agradecimento. 
A cabeça do pai caída, encostada à parede, 
como se com vergonha. Também ele aprende 
a mostrar o amor que sente pelo filho, mais 
explícito ainda quando, estando ambos no 
cimo do monte, com a paisagem diante do 
olhar, elogia o trabalho de John. Mais ainda 
quando, ao saber que este quer trazer o 
romeno e mudar a hierarquia que governa a 
quinta, sorri da forma que o rosto meio pa-
ralisado lhe permite: se for para ser feliz, que 
assim seja. Como se o valor de um homem se 
manifestasse através do trabalho. Também 
uma aprendizagem para a avó, ao dar-lhe um 
papel com o paradeiro de Gheorghe (incrível 
elipse: como o descobriu?). E John parte. Na 
quinta trabalham outros imigrantes como 
Gheorghe. De novo desajeitado, procurando 
as palavras certas. Toda a dureza do velho 
John Saxby desapareceu. A caravana é vendi-
da e entram dois homens pela porta da casa.

Trabalho e ausência de diálogo, mesmo quando jantam, calor 
e luz de fogueira, como no Velho Oeste — domar a natureza, 
domar os sentimentos, dar-lhes um sentido.
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hegámos ao Studio 
Neuroh-Lab Kamoens, 
em Guimarães, às 15h 
como combinado, para 
entrevistar de novo o 
cineasta saltimbanko 
Edgar Pêra. A porta 
estava aberta. O odor 

a tinta era intenso e invadia a sala. Pêra ainda 
realizava naquele momento um live-streaming 
de uma performance pessoana de Miguel 
Borges (Fernando Pessoa em The Nothing-
ness Club/Não Sou Nada). Borges dizia textos 
de Pessoa enquanto Marvel Kisch filmava 
quadros sensacionistas do Sr. Ego expostos 
na parede, Artur Cyaneto compunha uma 
banda sonora ao vivo, auxiliado pelo DJ 
Rodrigo Candeias. Durante o primeiro mês 
de confinamento o Nothingness Kino-Cirkus 
fez cine-performances em directo, mas esta 
foi uma sessão especial de comemoração do 
fim do Estado de Emergência. Terminado o 
directo, Pêra acede finalmente a responder às 
nossas questões. 
[Eduardo Ego, kolossalmente dinâmico] Tiveram 
de interromper as rodagens do The Nothing-
ness Club/Não Sou Nada numa fábrica perto 
de Santo Tirso...
[Resolutamente makambúzio] No cenário do 
Nothingness Club, sim... Foi numa primeira 
fase, em que filmámos sem nos preocupar 
se o material iria sobreviver à montagem. O 
mais importante foi encontrar o tom do filme, 
antecipar obstáculos, afinar as personagens 
com os actores, mas frente às câmaras, com 
toda a equipa técnica a trabalhar. Trabalhei 
muitas vezes desta forma, mas em produções 
low budget, com equipas mínimas e actores 
amigos. Acima de tudo, as rodagens tiveram 
como objectivo a investigação in loco. Tive 
pela primeira vez a oportunidade de utilizar 
esta metodologia com uma grande equipa. 
Foi um luxo que nunca tive. Aliás, não é luxo 
nenhum, deveríamos trabalhar sempre assim, 
mas raramente existem condições para 

planificar mapas de produção que contem-
plem este período inicial de descoberta do 
filme, em condições semelhantes às de outra 
rodagens. 
[Desabusadamente espekulatyvo] Cinema
experimental portanto...
[Afoitadamente assertório] Pelo contrário, meu 
caro Ego. Ao poder realizar experiências du-
rante a rodagem, estou mais preparado para 
fazer um filme figurativo.
[Peryklitante] Figurativo?
Por oposição a abstracto?
[Profusamente sorridente] Muito bem obser-
vado, caro jovem cine-klubista! Alguns dos 
meus filmes têm um pendor abstracto, em que 
ideias e formas (visuais e sonoras) são mais 
importantes que outros aspectos literários 
ou teatrais. Se bem que a literatura e o teatro 
já percorreram caminhos de abstracção que 
o cinema ainda não percorreu. Em Não Sou 
Nada pretendo utilizar a subjectividade do 
protagonista ao serviço de uma narrativa múl-
tipla. Os objectivos do filme não são de todo 
experimentais, mesmo que a sua metodologia 
preparatória o seja. Para o espectador, talvez 
uma obra seja experimental porque a vê pela 
primeira vez, mas essa sensação de estranhe-
za não é partilhada pelo criador, que conhece 
intimamente a sua obra. John Cage abordou 
este tema com extrema clareza. 
[Equitativamente galhofeiro] Primeiro
estranha-se depois entranha-se?
[Metafísico] De certa forma é o que tem acon-
tecido com o meu cinema. Penso que aqueles 
que consideram o meu cinema como expe-
rimental, se regressarem aos meus filmes, 
verão, através desse manto de aparências for-
mais, os temas, as personagens, uma realida-
de palpável, concretizada de forma complexa. 
Não sou um empirista nem um idealista. 
[Merdafísico] Esse cinema complexo
impede a adesão imediata àqueles que não 
estão sintonizados com a cine-frequência
dos seus filmes?
[Nebulozzo] Talvez. Mas essa estranheza 

entranha-se realmente e houve espectadores 
amadores e profissionais que mudaram de 
ponto de vista sobre a minha obra. Como 
considero que todos os meus filmes são 
múltiplas formas de abordar as minhas 
obsessões, todos eles fazem parte do mesmo 
diamante. Esses espectadores acabam por 
gostar de filmes meus anteriores de que não 
tinham gostado porque apreciaram um filme 
mais recente, que lhes deu a chave de leitura 
para outros filmes.
[Intrepidamente yluminista] Isso quer dizer
que para compreender um filme seu teremos 
de ver toda a sua filmografia? 
[Olhando para o tecto] Sim e não. Acho que 
um fragmento de um filme meu tem de ter 
um valor intrínseco, pelo qual ao ser visio-
nado (e ouvido) separadamente ainda faça 
sentido, tenha uma vida própria. Aliás essa 
é cada vez mais a forma de visionamento (e 
audição) na internet, e é só na net e na tv que 
neste momento podemos ver filmes. Portanto 
podemos usufruir de um filme meu separa-
damente ou apenas de uma cena desse filme, 
no entanto não poderão aceder ao filme na 
íntegra sem verem previamente uma série 
de outros filmes meus, assim como poderão 
apreciar uma só cena, mas não entenderão 
essa cena enquanto não virem o filme todo. A 
artista Jenny Holzer dizia que as suas obras 
só seriam compreendidas em conjunto, numa 
retrospectiva e em certos casos isso faz todo 
o sentido. É nas retrospectivas que me sinto 
mais à vontade e em que posso dizer “isto 
sou eu.” Se virem um filme, o Cinesapiens, e O 
Barão, talvez pensem que se trata de um autor 
diferente, quando no fundo é a abordagem 
que é diferente. Tenho uma cine-identidade 
vincada, é certo, mas não um só estilo, e 
como o Alberto Pimenta me disse uma vez: 
“eu tenho um estilo que é não ter estilo”. Não 
tenho medo de mostrar a minha fragmen-
tação, porque acho que somos todos assim, 
basta acordarmos para a nossa própria cons-
ciência. Pessoa utilizava os seus heterónimos 

C

Cine-cosmos,
por Edgar Pêra

«Sou o contrário de um cineasta como o Hitchcock, 
por exemplo, que fez sempre o mesmo filme.»
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para absorver os múltiplos pontos de vista 
que tinha sobre um mesmo assunto. No 
Manual de Evasão LX94, por exemplo, utilizo 
discursos do Terence Mckenna, com os quais 
me identifico, que são caricaturados pelos 
actores. E Tommi Musturi, o mais complexo 
autor mundial de banda desenhada actual, 
utiliza uma infinidade de estilos de acordo 
com o tema que pretende abordar. 
[Afinkadamente bysbilhoteiro] Ouvi dizer
que está neste momento a fazer um filme 
sobre esse autor finlandês.
[Redondamente aprazido] Está muito bem infor-
mado, caro Ego. Durante a montagem dos 
13 episódios de 25 minutos da série Cineko-
mix, cheguei à conclusão que tenho muitas 
afinidades com a obra do Tommi Musturi e 
decidi fazer uma longa-metragem sobre ele. 
Mal possamos, vamos filmar para exteriores, 
devidamente uniformizados, claro. O Tommi 
Musturi antecipa esta situação numa das 
suas histórias, em que o protagonista usa lu-
vas e máscara inclusive para tomar banho em 
casa. Para o Tommi Musturi o estilo é uma 
ferramenta do capitalismo. A compartimen-
tação dos autores é utilizada para que sejam 
melhor vendidos. Não ter um único estilo é 
uma forma de sabotar o sistema e escapar
aos rótulos. 
[Zombeteiro] Suponho que isso dificulte
a vida de muitos críticos, que gostam de
pôr tudo em caixinhas.
[Gargalhadeando] É verdade que não lhes 
facilito a vida, mas penso que será mais 
estimulante para o espectador que gosta de 
se espantar. Sou o contrário de um cineasta 
como o Hitchcock, por exemplo, que fez 
sempre o mesmo filme. O ideal para mim 
era fazer sempre filmes diferentes, mas nem 
sempre consigo. O próprio Pessoa confessou 
que lhe era muito mais fácil criar diferen-
tes estilos em poesia, em prosa já não. Mas 
podemos ver em textos de diferentes he-
terónimos as obsessões recorrentes de Pessoa 
vistas sob diferentes prismas. Mas atenção, 

que, enquanto espectador, consigo ver filmes 
de autores com um só estilo, mas enquanto 
criador desassossegado, é o tédio total filmar 
sempre da mesma maneira. Mas sim, prefiro 
de longe Orson Welles a Hitchcock. Quando 
as pessoas referem a experimentação, só a 
posso entender como inquietação. Evadir-me 
da rotina é a minha rotina.
[Inquisitivo, talvez demasiado] As rodagens 
do filme The Nothingness Club/Não Sou Nada 
foram adiadas por causa de um vírus,
qual é a sensação?
[Oscitando] A sensação? É de um tédyo apoka-
líptyko. Para quem lê livros de ficção científi-
ca desde a infância, tudo isto é uma má cópia 
barata de narrativas de f-c. É uma realidade 
ficcional ainda muito longe do verdadeiro 
pesadelo. 
[Sugestionado] Em Kaminhos Magnétykos,
os drones de um regime autoritário manda-
vam a população recolher, devido ao recolher 
obrigatório. Hoje temos drones a fazer o 

mesmo por causa da pandemia.
Considera-se um visionário? 
[Singelo] Depende do que entendermos por 
visionário. Tenho visões, é certo, mas não 
as considero proféticas. Se a realidade imita 
a ficção, é porque esse real já continha em 
si todos esses elementos ficcionais. Ainda 
há pouco, numa conversa com o Homem-
-Pykante, falávamos de que os artistas têm 
antenas. Têm os artistas, assim como os 
filósofos, e os cientistas, os loucos... Basta 
sintonizar uma frequência temporal ligeira-
mente des-síncrona para captar vibrações do 
futuro. Se olharmos para o tempo como um 
rádio, é possível captar frequências de todos 
os tempos. Nesse sentido, a dita literatura 
de antecipação é, mais do que visionária, 
trans-temporal. E é preciso não esquecer 
que, como dizia Almada Negreiros, se somos 
capazes de imaginar uma máquina de copiar 
pensamentos é porque também somos capa-
zes de a inventar. E não conheço nada mais 
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Ilustração de Tommi Musturi, editada no seu livro Beating



14
veloz do que o pensamento. 
[Liquidante] Materializa então esses 
pensamentos através dos seus filmes...
[Estupendamente ynabalável] Muitas vezes 
não são pensamentos definidos, são intui-
ções, e às vezes são apenas coisas que têm 
um poder anedótico. Sempre olhei para as 
cenas dos drones como comédia. 
[Visoriamente assombrado]

Mas são anedotas proféticas...
[Saltitante] Por amor dos Deuses! Não! Nes-
sas cenas, não estou a falar do futuro, estou 
sempre a falar do presente. 
[Desembaraçadamente insistente] Mas para os 
espectadores do futuro...
[Embargante] Que somos nós todos, dois anos 
depois do Kaminhos Magnétykos estrear...
[Perscrutando o seu tablet] É o seu primeiro 
filme a ter um percurso nos Estados Unidos.
[Virgíneo] É verdade. Foi graças à Margery 
Wilson, da Quizas USA, que se entusiasmou 
com o filme e ofereceu-se generosamente 
para o inscrever em festivais. Não correu 
nada mal. E a Margery é uma entusiasta do 
lema “O Dinheiro Não É Tudo”, pelo que foi 
muito fácil encontrarmos uma base sólida de 
entendimento e empatia. 
[Flamante] E agora Kaminhos Magnétykos
vai ser comprado pela Amazon. 
[Sorriso verde] Mais uma vez está muito bem 
informado... [Sorriso azul] Mas não vamos 
ficar ricos, meu caro... 
[Manifestamente ciklópyko] Uma coisa 
interessante que se passou com o seu filme 
nos festivais americanos é que tanto ganhou 
prémios na categoria “cinema experimental” 
quanto na “cinema fantástico”...
[Pompeante] Por favor... não estamos aqui a fa-
zer propaganda... Mas agradou-me sobretudo 
que considerassem o filme fantástico, claro, 
é um género com que me identifico mais do 
que experimental. Prefiro o termo “cinema 
do imaginário”, por exemplo. Mas trata-se, 
mais uma vez, de uma compartimentação, 
[Legitimamente genuíno] Que facilita a vida
dos críticos, programadores e júris...
Não gosta de gavetas porquê? 
[Exprobrando] Gosto de gavetas abertas, onde 
se possa saltar de uma para outra. As frontei-
ras devem ser elásticas. 
[Cismático] É por isso que agora faz
estes filmes e músicas em directo? 
[Indubitavelmente vanguardista?] Atenção que 
as bandas sonoras em direkto estão a cargo 
do meu amigo de longa data Artur Cyaneto, 
e o (Homem-)Kâmara é o Marvel Kisch. Mas 
já faço live-streamings há bastante tempo, 
muito antes da pandemia totalitária. A dife-
rença é que os tenho feito mais vezes durante 
esta Nova Era. Faço os directos com o meu 
vizinho e amigo Miguel Borges. É um tipo de 
intervenção completamente diferente, com 
um outro modo de ver imagens (e sons) em 
movimento. 
[Yntempestivamente arcadiano] Em que
consiste esse novo tipo de espectador? 
[Denodadamente teorista] André Gaudreault 
e Germain Lacasse definiram como um 
neo-espectador o espectador cine-analfa-
beto, do cinema primitivo, que ainda não se 
familiarizou com a existência de imagens em 
movimento. É o espectador para quem as 

atracções são em si o motivo para se deslocar 
a uma sala de cinema. Wanda Strauven sugere 
que hoje assistimos a uma nova vaga de neo-
-ciber-espectadores jovens, que muito cedo se 
familiarizam com outras formas de reprodu-
ção e manipulação de imagens. [olha para Ego 
a manipular o seu tablet] Para além de que a 
nossa relação com o ecrã se tornou táctil.
[Fervilhantemente atingível] Como
o “touch screen” por exemplo?
[Rejubilantemente desopilante] Certíssimo. 
Wanda Strauven dá como exemplo a sua filha 
de dois anos, que, de tão habituada a ma-
nipular um iPad, quando confrontada com 
uma revista, tenta deslocar as imagens com 
um dedo, como se a capa fosse um ecrã. Para 
esta neo-ciber-espectadora, uma publicação 
impressa é um tablet que não funciona. Olha 
para a folha de papel como um ecrã avariado. 
Essa relação táctil com a imagem trará com 
certeza múltiplas alterações no comporta-
mento dos espectadores. O mesmo se passará 
certamente com os espectadores-criadores, 
dotados de um novo cine-alfabeto. Penso 
que será nessa dimensão que a evolução 
se processará, originando novas Odisseias 
colectivas. 
[Avivadamente zeloso] Que formas narrativas 
interactivas aparecerão? Serão algum dia os 
espectadores verdadeiros criadores? Che-
garão todos ao cine-êxtase, se os filmes se 
moldarem aos seus pensamentos e desejos? 
[Imperceptivelmente altaneiro] Calma, meu 
caro jovem... A proliferação dos directos 
corrobora de alguma forma a tese de que 
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seremos todos cineastas por 15 minutos. Mas 
o contador de histórias terá sempre um papel 
xamânico, em qualquer sociedade. 
[Impalpavelmente abstracto] Estará sempre nas 
mãos do Outro a capacidade de espantar, por-
tanto... O que ainda espanta o espectador?
[Encefálico] Não faço ideia. Procuro sempre 
espantar-me quando faço um filme. Por 
exemplo, nos directos, filmei com um efeito 
de espelho. O modo de filmar é completa-
mente diferente do que se tivesse filmado de 
forma “normal” e aplicado o efeito a posterio-
ri. Descobrir, no próprio momento, a trans-
formação de uma imagem noutra, em tempo 
real, faz com que me surpreenda constante-
mente e filme de uma forma inimaginada. 
[Cinefilamente] E quando pensam voltar a fil-
mar Não Sou Nada/The Nothingness Club?
[Fervorozzo] Há muitas pessoas que depen-
dem deste filme para sobreviver nos próxi-
mos tempos, pelo que estamos a estudar um 
modelo de produção para poder filmar breve-
mente. Mas terá de ser com um novo para-
digma que permita enfrentar o vírus fascista, 
para que não tenhamos de viver num regime 
de rodagens em paranóia, com regras sanitá-
rias muito difíceis de cumprir escrupulosa-
mente num quotidiano de trabalho, e com o 
consequente stress constante nas equipas e 
nos actores. A filmarmos em Agosto, será um 
projecto com pendor utópico, um isolamento 
comunitário, mais perto de uma residência 
artística de um grupo de teatro do que umas 
rodagens tradicionais. A ver vamos... 
[Solidáryo] Boa sorte, Mr. Pêra! 

Studio Neuroh-Lab Kamoens em Guimarães

«A proliferação dos directos corrobora de alguma 
forma a tese de que seremos todos cineastas por 15 
minutos. Mas o contador de histórias terá sempre
um papel xamânico, em qualquer sociedade.»
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BERTURA

A revista Argumento 
propôs-se este ano 
discutir e perspectivar 
o futuro do cinema. 
Estamos em época 
de profunda crise, da 
entristecedora deca-

dência até, da arte cinematográfica. Apesar 
da tentação, não creio que devamos apostar 
todos os trunfos na inovação tecnológica. Re-
visitar noções fundamentais numa perspec-
tiva de reedificação é útil e usual em momen-
tos de renovação: pense-se na reobservação 
do classicismo grego no Renascimento. Se o 
cinema continua a ser também uma arte de 
contar histórias, retornar aos fundamentos 
dessa arte será sempre oportuno. Os grandes 
inovadores da narrativa cinematográfica 
eram e são profundos conhecedores da técni-
ca narrativa e suas subtilezas. Frequentemen-
te, produzem efeitos notáveis manipulando 
os seus elementos basilares, quase triviais. 

Ora, um dos elementos recorrentes na 
Narrativa de Estrutura Clássica (NEC) é o 
que aqui designarei por Princípio Homérico da 
Preservação do Protagonista (PHPP). A partir 
dele analisarei três tipos de inflexões que lhe 
são feitas na produção narrativa, em grau as-
cendente de ousadia, raridade e interconexão: 
a destruição do protagonista, o falso protagonista 
e a transfiguração do protagonista.  

Estas inflexões, ou dispositivos, têm 
merecido pouca atenção aos estudiosos da 
técnica narrativa, por isso decidi tratá-las. 
Mas antes de o fazer, achei que recordar 
algumas clarificações e determinações viria 
a propósito. Esta primeira parte aparece 
como preâmbulo: apresento o PHPP, faço 
distinções entre os personagens centrais nas 
narrativas, e exponho as linhas-mestras da 
versão ampla da NEC.

PHPP

O Épico de Gilgameš (ou Aquele que Testemu-
nhou o Abismo) é das mais antigas narrativas 
que nos chegaram escritas. Os episódios 
lendários que lhe terão dado origem re-
montam talvez ao séc. XXX a.C. Na versão 
padrão contam-se as jornadas inauditas de 
Gilgameš, rei sumério de Uruk. O horror da 
morte do seu arqui-inimigo Enkidu — tor-
nado amigo inseparável — põe Gilgameš 

A

na senda da imortalidade, esperando poder 
ele subtrair-se à morte. Caminha até aos 
confins do mundo e ao cabo de sequências 
de provações, alcança Uta-napištim, lendário 
rei de Šuruppak a quem tinha sido concedida 
a imortalidade. Na sua autoridade e sabedo-
ria, Uta-napištim informa Gilgameš de que a 
morte é inevitável.

Neste épico, o Gilgameš real e humano, 
de existência documentada, ganha contornos 
míticos e fantásticos, evoluindo de anti-herói 
tirânico e abusivo para o herói esclarecido da 
primeira grande senda humanista. A epopeia 
suméria, redescoberta apenas no meado do 
séc. XIX, foi muito impactante nas narrativas 
antigas. Na versão padrão, Gilgameš não 
morre ao cabo da sua jornada épica, a histó-
ria acaba antes disso. Uma das variantes da 
história é acerca da morte de Gilgameš, mas 
na versão padrão e dentro dos seus limites, 
isso não acontece. Portanto, a primeira lição 
desta narrativa é simples: o protagonista é 
preservado. Porém, um tema transversal dos 
antigos épicos é o da mortalidade. Ora, em 
Gilgameš não é um tema, é o tema. Portanto, 
a segunda lição desta narrativa é igualmente 
importante: o protagonista, ainda que herói, 
terá de morrer.  

O que chamo aqui Princípio Homérico da 
Preservação do Protagonista (PHPP) ocorre 

logo no Gilgameš, mas é sobretudo evidente 
nos dois mais matriciais e influentes épicos 
da tradição ocidental, a Ilíada e a Odisseia, 
atribuídos ao poeta grego Homero. Aquiles, 
protagonista da Ilíada, e Odisseu, da Odis-
seia, chegam vivos ao final das respectivas 
narrativas, são também preservados. Quanto 
a Odisseu isso é sabido. Já quanto a Aquiles 
persiste a ideia de que é morto na sequência 
do calcanhar trespassado pela flecha, no 
ponto-fraco do seu corpo semidivino. Isso 
corresponde ao mito, mas não acontece na 
Ilíada: Homero indica apenas que, segundo a 
premonição, ao matar o herói troiano Heitor 
e profanar o seu cadáver, Aquiles sofrerá 
morte certa e precoce às mãos do irmão de 
Heitor, Alexandre. Aquiles está até bem 
ciente de que não pisará outro solo que o da 
costa de Ílion. Não obstante, essa morte não 
tem lugar na Ilíada. 

A ideia de que o protagonista deve ser 
preservado até ao final das narrativas que 
lhe são dedicadas teve impacto decisivo num 
modo mais ou menos arquetipal de contar 
histórias no Ocidente, até aos dias de hoje. 
Mesmo tendo em conta a tradição trágica an-
tiga onde os poetas ceifaram protagonistas à 
tripa-forra, tão influente também, bem como 
esse outro influente monumento narrativo, o 
Novo Testamento bíblico. A Ilíada e a Odisseia 
deram os modelos da narrativa ocidental e 
é o tratamento do protagonista que nesse 
modelo pretendo destacar, especialmente 
ressoante nas narrativas cinematográficas. 

O PHPP estabelece que se numa narrativa 
figurar um personagem central capaz de re-
solver o conflito ou o problema dramático, e 
se a sua eliminação for dispensável para essa 
resolução, então esse personagem — o pro-
tagonista — deve ser preservado dentro dos 
limites da narrativa. O princípio é tão comum 
e auto-evidente que, salvo falha ou esqueci-
mento, nunca o encontrei enunciado. 

A lógica deste princípio entrama-se na 
lógica das narrativas em que opera. Tanto 
Aquiles como Odisseu entram nas respec-
tivas narrativas em função de um problema 
dramático que lhes é colocado. Aquiles tem 
de assistir a missão grega no resgate de Hele-
na, para o qual é o herói grego mais capa-
citado. Odisseu, rei de Ítaca — onde deixou 
mulher e filho — tenta regressar a casa após 
a queda de Tróia, o que lhe toma dez anos de 

Três inflexões ao tratamento do 
personagem central na narrativa

de estrutura clássica, parte I
Ensaio por Filipe Varela1

Herói domina um leão, representação de
Gilgameš em alto relevo. Período neoassírio, 

reinado de Sargão II (721-706 a.C.)



 Odisseu, sentado 
entre Euríloco e 
Perimedes, consulta
a sombra de Tirésias. 
Cálice grego (c.380 
a.C.)

 Tétis e Aquiles.
Tétis mergulha o seu 
filho, Aquiles, no
rio Estige, pintura
de Antoine Borel
(séc. XVIII)
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agruras, em parte por perder as boas-graças 
de deuses que o deveriam assistir (Posídon, 
deus dos mares e dos navegadores, e Éolo, 
dos ventos). 

Entre as ideias centrais do épico, epo-
peia e narrativa clássica está a procura de 
resolução para um problema. Em geral, essa 
resolução depende do indivíduo, o protago-
nista, que se revela mais capacitado. Supera 
consecutivos obstáculos e conflitos, alcan-
çando porventura o estatuto de herói. É um 
exercício de provação (ordeal, no conceito 
de Christopher Vogler). Problema, conflito, 
obstáculos, superação, heroísmo. Pertence à 
natureza do problema e do conflito a neces-
sidade de resolução; pertence ao obstáculo a 
necessidade de superação; pertence à capaci-
dade eminente de superação o heroísmo. 

Se somos colocados diante de um pro-
blema de cuja resolução dependem mui-
tos destinos e se nos partidarizamos com 
alguém capaz de o superar (o princípio 
emocional da projecção empática), então é 
muito frustrante — suscita repulsa, ensina 
Aristóteles na Poética — que esse alguém 
fracasse ou seja destruído, tendo em conta o 
heroísmo revelado. Recordando uma lição 
divertida do querido Vítor Gonçalves, seria 
desapontador que no clímax da confrontação 
entre Schwarzenegger (T800) e o Extermina-
dor T1000, o T1000 fosse inesperadamente 
atropelado por um camião surgido do nada. 
A narrativa pareceria ganhar um carácter 
vão. Ora, igualmente frustrante seria ver o 
T800 atropelado pelo tal camião: queremos 
que o T800 aniquile o T1000, e está fora de 
questão que morra antes de o fazer, ou que 
um incidente fortuito elimine o T1000 em 
vez de ser o redimido T800 a fazê-lo. Quan-
do monopolizam a nossa atenção com uma 
história em que há um problema que tem que 
ser superado e há alguém capaz de o superar, 
então é bom que tudo isso suceda. Aí radica 
a aversão, comummente partilhada, por 
recursos deus ex machina.

O PHPP é um dispositivo que ocorre no 
âmbito de narrativas em que o protagonista 

é o veículo do desenlace, ou seja, tem um ca-
rácter instrumental: agencia não só a fantasia 
resolutiva do leitor/espectador, como tam-
bém uma macroestrutura narrativo-ideoló-
gica (vénia a Murray Smith). Numa biografia 
não se espera que o protagonista seja pre-
servado, sobretudo se o biografado já tiver 
morrido2. Na tragédia não é expectável que 
os protagonistas sejam preservados, pois em 
geral desafiam ou transgridem leis divinas 
ou humanas (mesmo que em consciência). 
Em mundivisões religiosas e políticas, isso 
faz sobre eles descer o infortúnio. Gilgameš e 
as epopeias homéricas não se enquadram, na 
sua amplitude, nesses domínios. 

Em Gilgameš, conclui-se que o protagonis-
ta tem de morrer, a mortalidade é inelutável. 
Todavia, o motivo da narrativa é a resposta 
à pergunta poderei furtar-me à morte? A per-
gunta é teórica porque a vida de Gilgameš 
não está em risco imediato. Como a resposta 
é negativa, está garantido que o protago-
nista, herói até, não será poupado à morte. 
Logo, dar conta da sua morte será redun-
dante. O mesmo vale para Aquiles. L’héros 
mourra: vive l’héros!

A morte ou a destruição são punições 
máximas e até em domínios jurídicos onde 
subsistem maximamente evitáveis. Tais con-
vicções estão enraizadas na cultura ocidental 
e subjazem, mesmo que subconscientemente, 
ao tratamento e destino dos personagens. 
Ao ocorrer na narrativa clássica, a destrui-
ção de um personagem de destaque tem: a) 
efeito vindicativo/punitivo (ex.: a morte do 
vilão); b) efeito sacrificial (ex.: a morte do 
protagonista em favor de um bem maior; c) 
efeito programático (ex.: a morte/destruição 
do protagonista como exposição de uma 
mundivisão).

HERÓI, PROTAGONISTA,
PERSONAGEM PRINCIPAL

Herói, protagonista e personagem principal são 
três designações que costumam empregar-se 
de modo reversível como veículos narrativos. 
Tal não é problemático, mas é impreciso. 

Todos se referem a um personagem central de 
grande relevo numa narrativa. Com fre-
quência a um só e mesmo indivíduo; mas em 
níveis distintos.

Odisseu é o herói, protagonista e o perso-
nagem principal da Odisseia. Gilgameš é o 
herói e o protagonista da epopeia homóni-
ma, mas não o seu personagem principal. 
Enkidu é o personagem principal, pois põe 
em marcha os grandes motivos narrativos: 
primeiro, enfrentar Gilgameš; depois é a 
morte de Enkidu que põe Gilgameš diante da 
sua própria mortalidade. Já quanto ao lugar 
de Aquiles na Ilíada, ele é o protagonista: dos 
homens (é semidivino) é quem mais e mais 
decisivas acções desenvolve no sentido de 
conduzir à queda de Tróia (o episódio-chave 
do cavalo-armadilha, engendrado por Odis-
seu e que fará Tróia capitular, também não 
tem lugar na Ilíada; é narrado na Odisseia). Já 
o personagem principal da Ilíada é Alexan-
dre, pois é quem pratica o acto que despoleta 
a narrativa e a sustém: rapta Helena, esposa 
do grego Menelau, encetando a contenda 
entre Gregos e Troianos. Porém, nem Aquiles 
nem Alexandre são o herói da Ilíada, antes 
o troiano Heitor. Embora morra às mãos de 
Aquiles, é o personagem que maior admi-
ração e aprovação moral merece, apanhado 
numa guerra que o irmão desencadeou, 
perecendo inutilmente em nome da família e 
da pátria, morte que revitaliza a sequência de 
acontecimentos que conduzem à tomada de 
Tróia e ao resgate de Helena. 

Proponho então as seguintes definições. 
Herói é o personagem que numa narrativa en-
frenta o principal problema dramático e conduz 
ao seu desfecho, e isso com juízo valorativo, ou 
seja, com actos ou carácter que merecem o 
favor e a aprovação do leitor ou do especta-
dor. Quando as acções ou o carácter não se 
subsumem num sistema de valores válido, 
fala-se em anti-herói. Gilgameš começa como 
anti-herói — tirânico, abusivo, sexualmente 
licencioso — e no decurso do arco narrativo 
transforma-se em herói.

Protagonista é o personagem que assume 
o papel de maior destaque, o centro nevrálgi-
co da narrativa. É em geral aquele ao qual 
mais tempo narrativo é dedicado. A noção de 
protagonista não tem conotações valorativas 
ou qualitativas: um protagonista pode ser 
um herói, um anti-herói, um vilão, ou até 
irrelevante para a resolução do problema 
dramático em causa, porém relevante por 
outras razões (p. ex., pelo seu ponto de vista). 
No The Conversation (Francis Ford Coppola, 
1974), Harry Caul é o protagonista, monó-
tono e banal, mas dá um acesso privilegiado 
à narrativa subterrânea e inquietante que 
tematiza o filme, na qual não terá qualquer 
influência.     

O personagem principal é aquele a partir do 
qual a narrativa emana, o catalisador ou móbil. 
O personagem principal nem tem caracterís-
ticas valorativas ou qualitativas, como não 
tem sequer de ser o protagonista, ou ter até 
acção narrativa considerável. Porém, anali-
sando os motivos narrativos, é o personagem 
sem o qual não haveria problema dramático, 
logo história. Antichrist (Lars von Trier, 2009) 
tem no pequeno Nick o seu personagem 



17ARGUMENTO N165 BOLETIM CINE CLUBE DE VISEU

principal, que morre escassos minutos após o 
arranque de filme. No The Third Man (Carol 
Reed, 1949), ou no Chinatown (Roman Po-
lanski, 1974), os personagens principais são, 
respectivamente, Harry Lime e Noah Cross, 
embora as suas aparições se reduzam a uns 
poucos minutos do filme. É certo que Holly 
Martins e J. J. Gittes são os protagonistas, 
mas Lime e Cross puseram em marcha as 
narrativas que eles protagonizam.

Estas determinações são aplicáveis no plu-
ral: uma narrativa pode ter mais do que um 
herói, protagonista ou personagem principal.

NEC

Procurar uma estrutura arquetipal é uma 
metodologia de desbaste que nem esgota a di-
versidade que dela descende, nem o potencial 
multifactorial que sobre ela age. A heurística 
dos arquétipos é a de estabilizar formas com 
vista à simplificação do seu tratamento e à 
compreensão dos fenómenos derivativos. Ao 
falar-se de uma NEC está a falar-se de uma 
abstracção útil para fins analíticos, não de 
uma fórmula concêntrica que possa conden-
sar toda a excentricidade que dela adveio e 
advém. Mas sem a estabilização de certos ele-
mentos, procedimentos e discursos analíticos 
complicam-se.

Quanto à arte narrativa, referi já que a Ilía-
da e a Odisseia são obras matriciais, e o termo 
tanto dá conta do seu rizoma genealógico 
como do seu carácter arquetipal, fornecendo 
uma matriz analítica e uma bússola criativa. 
A Odisseia, sobretudo, mantém o estatuto de 
modelo da NEC, em particular no cinema: a 
viagem de Odisseu é símbolo e metáfora das 
viagens físicas e emocionais que os persona-
gens fazem nos filmes, e dela se pode tirar o 
esquema do monomito, esse conceito que Jose-
ph Campbell influentemente expôs. O assunto 
está bem estudado e determinado, a literatura 
é vasta, acessível e popular; ipsis verbis quanto 
à NEC. Recordo o esquema dessa estrutura, 
pois estará no centro da restante análise; 
tomo a cinematografia americana como refe-

rência e a Odisseia como exemplificação.
A forte ênfase na narrativa, na sua forma 

clássica, estabelece-se na cinematogra-
fia americana em 1917 e é também nessa 
cinematografia que sempre foi mais evidente 
e influente. Devemos-lhe não só o desenvol-
vimento do estilo narrativo clássico — um 
conjunto de técnicas formais para filmar 
uma história —, como também da estrutura 
narrativa clássica — uma arquitectura para 
construir e contar uma história. Em traços 
gerais, essa estrutura exibe estes principais 
elementos:

Um personagem central, o protagonista 
(Odisseu); em torno dele gravitam os 

partidários do protagonista (Penélope, 
Telémaco, Atena, etc.) e os seus antagonistas 
(Posídon, Éolo, os mnésteres, etc.).

Uma situação ordinária (o regresso da 
frota de Odisseu a Ítaca após a queda 

de Tróia) que é perturbada por um problema 
principal e crítico, o inciting incident (a frota 
de Odisseu perde o rumo após ser ataca-
da), despoletando uma sequência de outros 
problemas (retenção de Odisseu por Calipso; 
conflito entre Atena e Posídon; convicção de 
que Odisseu morreu, traição dos seus antigos 
compatriotas e tentativa de lhe suceder, etc.), 
abrindo uma situação extraordinária que 
requer restauro.

Três principais linhas narrativas, ou storyli-
nes. A linha narrativa principal, ou main 

storyline, é dedicada ao protagonista (a via-
gem de Odisseu e seus incidentes); nas duas 
linhas narrativas secundárias, a A storyline é 
dedicada aos partidários do protagonista e é 
consequência do problema principal (Te-
lémaco vai à procura do pai, Penélope tenta 
atrasar as investidas dos mnésteres); a B 
storyline é dedicada aos antagonistas (confli-
tualidade entre deuses, delapidação dos bens 
de Odisseu e assédio a Penélope por parte 
dos mnésteres).

Uma divisão em três, ou quatro, grandes 
partes, a que se chamam actos; quando 

ocorre, um epílogo, ou koda, que versa sobre 

as consequências do desfecho ou resolução. 
Em cada um dos actos ocorrem progressões 
decisivas nos vários eixos narrativos e que 
culminam em clímaxes.

Na primeira divisão, ou Acto I, define-
-se o protagonista, o seu mundo e 

situação existencial ordinários; surge o inciting 
incident, um problema/conflito/desafio, que 
destabiliza o protagonista e o seu mundo 
(Odisseu e a sua frota são interceptados por 
piratas); em geral, o Acto I culmina num 
clímax onde o protagonista reconhece que 
é forçoso enfrentar o problema/aceitar o 
desafio/resolver o conflito e restaurar a ordem 
(Odisseu escuta o canto do bardo Demódoco 
que faz culminar a sua nostalgia e a necessi-
dade de regressar a Ítaca).

Na segunda divisão, ou Acto II, o
protagonista procura resolver o pro-

blema/consumar o desafio/extinguir o con-
flito. Vê-se diante de sucessivos obstáculos 
que vão degenerando não só do incidente 
principal, como dos incidentes colaterais 
causados nas linhas narrativas secundárias; 
o Acto II é quase todo dedicado à provação 
do protagonista (Calipso, Polifemo, Circe, os 
marinheiros que soltam os ventos de Éolo,...), 
ao crescendo dos conflitos subsequentes, 
e culmina num primeiro clímax em que o 
protagonista parece estar em vias de ultrapas-
sar o problema (Odisseu liberta-se de Circe). 
Porém, uma alteração dramática compromete 
esse panorama e sucede um segundo clímax, 
que em geral encerra o Acto II, onde nova 
provação parece determinar a derrota iminen-
te do protagonista e dos seus esforços (já em 
Ítaca, os mnésteres conspiram e confundem 
Penélope a respeito de Odisseu, levando-a à 
hipótese iminente de ceder).

Na terceira divisão, ou Acto III,
o protagonista reinveste-se de força, 

frequentemente em consequência de altera-
ções significativas e motivantes nas outras 
linhas narrativas, e retoma o ataque ao pro-
blema/desafio/conflito (Odisseu e Telémaco 
unem esforços). Esse ataque desemboca numa 
derradeira provação, cuja enfrentação cons-
titui o clímax final e da qual, em geral, o pro-
tagonista sai vitorioso (Odisseu, Telémaco e 
seus aliados chacinam os mnésteres; Penélope 
finalmente reconhece Odisseu). Essa vitória 
resulta numa resolução do problema/desafio/
conflito principal e dos outros abertos nas ou-
tras linhas narrativas. A ordem é restaurada.

Na koda, quando existe, sublinha-se a 
ordem reposta e constata-se o ganho

e o fortalecimento com a jornada levada a 
cabo (Odisseu reúne-se com o pai, Laertes). 
Frequentemente, dá-se também o aftermath, 
ou remate do impacto que o desempenho do 
protagonista teve nas outras linhas narrativas, 
em certos casos, lidando com as perdas tidas 
ao longo do processo.

Apesar do ponto [4.3], a resolução não 
tem que ser positiva, ou o protago-

nista sair plenamente vitorioso. O jogo de 
ganhos e perdas pode ter um saldo negativo, 
ou a resolução do problema desembocar 
numa solução de compromisso. Não obstan-
te, há a compreensão de que a viagem foi um 
processo de enriquecimento, de esclarecimen-
to, de fortalecimento anímico.

1
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4.2
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Com variantes nos desenhos macro e 
microestruturais e na terminologia, a NEC 
está descrita na literatura, quer no seu desen-
volvimento histórico, na abordagem analí-
tica e conceptual, e na vertente instrutiva. 
Autores relevantes (Aronson, McKee, Field, 
Bordwell, Vogler, Snyder, Trottier) insistem 
que a NEC está também sujeita a elementos 
como a causalidade, a linearidade narrativa, 
o fechamento, e a unidade de espaço, tempo 
e personagens. Eu hesito quanto à premên-
cia destes elementos, mas não cabe agora 
substanciar.

Creio porém que esta estrutura pode ser 
ainda sintetizada de modo mais limpo e 
abrangente: 1. três/quatro actos; 2. proble-
ma/desafio/conflito; 3. dramatis personae 
(agentes/veículos); 4. obstáculos/provações; 
5. desenlace/desfecho. Na mente de um ar-
gumentista, estes eixos são suficientemente 
eficazes, claros e elásticos: «1. tenho _ minutos 
para contar uma história; 2. a história é sobre _; 
3. conto-a através dos personagens x, y e z porque 
_; 4. primeiro acontece _, depois _, e como se não 
bastasse _; 5. concluiu-se com _». A polimorfia 
que daqui se declina é congruente com a vas-
tíssima maioria da cinematografia mundial 
já produzida. 

OBSERVAÇÕES FINAIS
À PRIMEIRA PARTE

O PHPP é uma recorrência, não é uma lei. 
Mencionei o caso da tragédia e do Novo 
Testamento. De resto, bem cedo os autores 
constataram que a sua não-observação tinha 
fortes implicações dramáticas e emocionais. 
No cinema, e no norte-americano em espe-
cífico, realizadores, produtores e estúdios 
perceberam que a não-preservação do perso-
nagem central era extremamente impactante 

1. Agradeço ao Fausto Cruchinho e ao Cine Clube de 
Viseu — Rodrigo Francisco e Margarida Assis — o 
convite para reintegrar esta publicação; uma palavra 
especial vai para a Margarida. Também foram preciosas 
as leituras e sugestões de Pedro Augusto, Nuno 
Quintas, Luís Peres e Ana Sousa.

2. Porém, até aqui o PHPP tende a ser observado. 
Note-se o caso da biografia de Marie Antoinette 
por Sofia Coppola que, no esforço de humanizar a 
rainha francesa, a poupa à expectável decapitação. 
Ainda que sobre isso não faltassem elementos de 
elevado potencial cinematográfico na matéria-prima de 
Antonia Fraser. Mas não era aí que estava o foco e o 
programa de Sofia, logo o PHPP entra em acção.

junto do espectador, bem como os desfechos 
que lhe eram desfavoráveis (isto quando 
não eram vilões, anti-heróis ou personagens 
sacrificiais). Esses são motivos pelos quais 
o PHPP tem sido tão respeitado na NEC, e 
daí, não só mas também, a omnipresença do 
happy end. Porém, se é certo que inflexões 
ao PHPP sempre foram residuais e bem-
-ponderadas, há todo um género e respec-
tiva cinematografia já aludido que deve ser 
logo despistado: o da narrativa sacrificial ou 
cristológica. Ela constitui uma inflexão, mas 
tão comum que se considerássemos o PHPP 
como tese, ela seria a sua óbvia antítese. Até 
porque a matriz subjacente aos seus heróis é 
radicalmente distinta. Como muita atenção 
foi já dedicada ao sacrifício do protagonista, 
não me ocuparei dele.

Por outro lado, e embora me esteja a 
socorrer do cinema norte-americano para 
chegar ao modelo da NEC, o facto é que ela 
é transversal a todas as cinematografias e 
à vasta maioria dos filmes. O surgimento 
de filmes cuja estrutura narrativa não é, de 
modo nenhum, clássica, é pouco frequente.

Para que fique claro, a preservação do 
protagonista é uma marca da NEC, não é a 
marca. A ideia de “inflexão” ao PHPP na 
NEC significa que no arco dramático do 
protagonista há uma alteração de orientação 
que não é sobreponível à direcção expec-
tável desse arco. Ou seja, a preservação do 
personagem central não é, pelo menos intei-
ramente, observada. Significa também que 
a estrutura clássica da narrativa pode sofrer 
modificações derivativas que, ainda que não 
a violem, pelo menos a perturbam.

Resta uma derradeira palavra quanto às 
três inflexões a tratar futuramente. 

As restantes partes deste texto serão 

sobre destruição, falseamento ou falsificação, 
e transfiguração, no âmbito dos três grandes 
vectores que aqui expus, o personagem central 
e a narrativa de estrutura clássica, subsumidos 
no amplo princípio de que o personagem cen-
tral é preservado. Cada uma das três inflexões 
corresponde a uma hipótese de variação 
destes elementos. 

Destruição do protagonista. O substantivo 
destruição na nomeação desta inflexão pode 
soar demasiado forte; não me ocorreu ne-
nhum mais adequado. Além de que salva-
guarda que o personagem central não tem 
que morrer ou ser eliminado, pois a não-ob-
servação do PHPP pode ser de carácter mais 
abstracto. O protagonista pode até chegar 
ao final da narrativa, mas algo de essencial 
e definidor nele ser destruído: sanidade, 
dignidade, valores, por aí fora. Com efeito, 
a destruição do protagonista é recorrente 
e antiga. A Ilíada é também a história da 
destruição de Aquiles: movido pela culpa 
resultante da morte de Pátroclo e pela raiva a 
Heitor, entrega-se à sua premonizada morte. 
Portanto, a destruição do protagonista não 
é estranha à estrutura clássica. Mais ainda, 
quando atentamos em três dos intocáveis 
filmes norte-americanos do cânone, Citizen 
Kane (Orson Welles, 1941), The Godfather 
(Francis Ford Coppola, 1972) e Vertigo 
(Alfred Hitchcock, 1958), confirmamos a 
destruição do protagonista como saliência. 
Grandes realizadores fizeram desta inflexão 
marca autoral inconfundível, e esse é um dos 
aspectos que quero destacar nela: a mundivi-
são. A hipótese que esta inflexão coloca pode 
ser assim formulada: «O protagonista deve ser 
preservado. E se não for?». 

Falso protagonista. Trata-se de uma infle-
xão menos usual. Todavia, nas suas ocor-
rências mais admiráveis, foi revolucionária: 
no tratamento dos personagens centrais, na 
estrutura narrativa em que se concretiza, na 
gestão das expectativas. Hipótese: «E se o 
personagem central, que parecia o protagonista, 
não só não for preservado, mas na verdade não 
for sequer o protagonista?».

Transfiguração do protagonista. É o caso em 
que um personagem central é transfigurado 
num outro personagem diferente, interna e 
externamente. Das três inflexões é a mais 
rara e extraordinária, e os seus impactos no 
tratamento do protagonista, da estrutura 
narrativa e sua compreensão, e no princípio 
da projecção empática, creio merecerem aná-
lise. Hipótese: «E se o personagem central não 
só não for preservado, mas for ainda transfigura-
do num outro?»

Estas três inflexões ajudam a repensar 
alguns dos focos irradiantes da nossa forma 
de contar histórias.

The Conversation (Francis Ford Coppola, 1974) The Godfather (Francis Ford Coppola, 1972)

Citizen Kane (Orson Welles, 1941) Vertigo (Alfred Hitchcock, 1958)
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ma quarentena de mi-
nutos. Uma repetição 
de minutos, uma nova 
contagem de minutos, 
na verdade os mesmos 
minutos. Os mesmos 
elementos: mar, ho-
mem, mulher, animal,

fogo, máscara, pedra. Músicas várias, sem 
origem nem destino, grega, egípcia, espa-
nhola, francesa. A história, a antiguidade, 
a humanidade, a memória, a geografia, a 
população, a simbologia, a morte e a vida.

Longe de acumular coisas ao acaso, o que 
é essencial, parece-me, neste filme [Mediter-
ranée, 1963], é precisamente o modo como, 
da primeira à última imagem, ele se desenvol-
ve como escrevendo na tela... um desvelar de 
significados, indo lentamente da direita para a 
esquerda, da esquerda para a direita, afundando, 
voltando, saindo...1

A voz repetida deste mundo mudo é do 
narrador. Fala à distância com a distância 
que tem em relação ao filme e aos seus 
lugares. Quem lá vive está entre a arena, o 
anfiteatro, as ruínas e o forno.

Tínhamo-nos movido por uma representação 
colorida, uma aventura resolvida em 40 minutos 
sob a grelha dos lugares-comuns, e de repente en-

U

contramo-nos diante da realidade de uma figura 
que se recusa a exaurir-se, que se nos apresenta 
não mais vivida se não a viver (não mais vista se 
não a ver)... noutras palavras o filme apresentar-
-se-nos-á constantemente como uma questão do 
visto (do vivido), como a questão não mais do que 
é feito mas do que se faz no que está sendo dito.2 

Apresenta-se, pois, como hieróglifos, sen-
tenças bloqueadas e ordenadas serialmente, 
fechadas ao hieróglifo seguinte e ao prece-
dente; porém, repetidas em lotes variáveis, 
notas musicais que se enlaçam com variados 
pares. Não se trata de repetição, antes de 
reenvio do sentido das notas, cada plano 
numa nova montagem visual, com nova 
montagem sonora. Cada plano pode ser um 
filme novo ou início de um novo encadea-
mento, sem relação narrativa, puro ícone. 
Sucessão ordenada de ícones, montagem 
eisensteiniana sem discurso, elaboração de 
linguagem, resistência a afirmar categorica-
mente. E, no entanto, o teatro está ausente, 
ou melhor, está ausente o jogo, apenas fica o 
palco, o lugar da cena, em concorrência com 
o tempo histórico. As figuras vivas e mortas, 
os animais e as máscaras, são os atores deste 
teatro mudo.

Vale a pena ouvir o narrador:
Nada fala mais, mas é uma espécie de discurso 

O MUNDO MUDO:
SOBRE Jean-Daniel Pollet

Nós por cá, por Fausto Cruchinho

tácito, parado, adormecido pouco antes da palavra 
que não pode cruzar este campo onde é travada. 
Palavra fechada, balançando para a superfície. 
Em vista de toda uma multidão quieta e invisível.3 

A palavra é, pois, uma intromissão no 
sossego de morte da civilização: ela quer 
concorrer ou mesmo encerrar o mito contra 
a história, quer ser a nova seiva saída de um 
leito cativante de lirismo encenado através 
do mundo da morte. Este mundo, material e 
em desaparecimento, transvia fluxos de falsa 
vida para o ser estátua: o hierático. Muito 
faz a música, combatente impiedosa, para 
contrariar a palavra. Quer ser trágica no que 
a palavra quer ser solene. A palavra sempre 
passado, a música sempre presente, o som 
sempre presente, a imagem sempre passado, 
como situar a história fora do tempo? Não é 
possível, ela é o tempo, fragmentado, enla-
çado, desmembrado e todo cerzido à pele da 
imagem.

O que se passa? Temos uma imagem 
poeticamente falante, nem descritiva, nem 
diegética, uma imagem objetizada por uma 
pulsão violenta e temerosa. São formas, 
volumes, figuras equalizadas por um mesmo 
movimento de aproximação/ afastamento, 
um pudor meio envergonhado e tímido, meio 
curioso e aventureiro. Figuras, formas e vo-
lumes têm todas a mesma dignidade, a digni-
dade dos mortos, das estátuas e dos deuses. 
Os humanos estão carregados da sua história 
pessoal e simbólica, num limbo incognoscí-
vel da vida: que idade tem o tempo? Pode-
mos perguntar às colunas, aos seixos, aos 
troncos, ao riacho ferroso, ao caracol. Mas o 
tempo é a forma do corpo, corpo cinemato-
gráfico? Entramos pelo corpo do tempo, pela 
forma corporal do tempo: a Grécia, mate-
rialização do tempo ancestral, pré-cristão. 
Cemitério de deuses e humanos espalhados 
por hospícios e territórios de doença.

A enumeração, pedra a pedra, palavra 
por palavra, objeto, luz, temperatura, coisa. 
A repetição, imagem a imagem, sem tempo, 
sem contexto, sem hierarquia, sem origem 
nem destino a confluir num mesmo sem 
tempo enumerativo, quatro estações, quatro 
vozes num mundo refém do mudo: Ponge, 
Pollet, Raimondakis, Sollers. Toda a palavra 
é ouvida, não dita. É escrita, descrita, inscri-
ta, muda e apagada. A sonoridade musical 
vai reforçando, insistindo, comentando, va-
riando a visualidade da imagem. Matéria de 
líquido, de pedra, de gelo, ofuscante neve de 
mitos orgânicos: palavra, som, solidão de um 
mundo esvaziado da vida. Tout doit disparaî-
tre. Mundo dos objetos mudos.



É com muito prazer que mantemos a tradição de 
uma sala independente de cinema na cidade, com 
sessões todas as semanas no Auditório do IPDJ.

A inscrição como associado do Cine Clube oferece condições 
óptimas: acesso mais barato às sessões de cinema, descontos
em todas as actividades, oferta do boletim Argumento. Além,
claro, de apoiar uma das associações culturais da cidade!

Apoiar o Cine Clube de Viseu

a partir de €12,50/ano

I N S C R I Ç Ã O  O N L I N E  E M  cineclubeviseu.pt

20NÓS POR CÁ O MUNDO MUDO:
SOBRE JEAN-DANIEL POLLET

1. In “Une autre logique”, por Philippe Sollers.
http://www.pileface.com/sollers/spip.php?article1026

2. In “La pensée le cachant”, por Marcelin Pleynet. 
http://www.pileface.com/sollers/spip.php
?article1026#nb5

3. Philippe Sollers, in http://www.pileface.com/sollers/
spip.php?article1081

4. In http://archives.festival-larochelle.org/bassae
5. http://www.filmsdocumentaires.com/films/

1636-dieu-sait-quoi

Mediterranée
1963 – 45’ – 16/35 mm – cor – França
Realização: Jean-Daniel Pollet
Imagem: Jean-Daniel Pollet Texto: Philippe 
Sollers Montagem: Jean-Daniel Pollet,
Jackie Raynal Música: Antoine Duhamel
Produção: Jean-Daniel Pollet 
Um manifesto do cinema moderno. “Para 
Mediterranée, fiz uma viagem de três meses 
e meio, percorri quinze países em torno da 
bacia mediterrânica, mas recusei à partida 
fazer um documentário.”
(Jean-Daniel Pollet)

Bassae
1964 – 9’ – 16/35 mm – cor – França
Realização: Jean-Daniel Pollet
Texto: Alexandre Astruc Narração: Jean
Negroni Imagem: Jean-Daniel Pollet,
C. Recors Montagem: Jean-Daniel Pollet
Som: Guy Montassut Produção: C.M.S.
“Bassae, local arqueológico grego, cujo 
templo dórico erguido por Ictino e consa-
grado a Apolo é um dos melhor conservados 
da Grécia antiga. Este filme tenta responder 
a duas interrogações: para o que é que os 
traços do passado nos reenviam ? Sabemos 
ainda olhá-los?” 4

Dieu Sait Quoi 
1994 – 90’ – 35 mm – cor – França/Bélgica
Realização: Jean-Daniel Pollet
Texto: Jean-Daniel Pollet, Francis Ponge 
Narração: Michael Lonsdale Imagem: Pascal 
Poucet Montagem: Françoise Geissler
Música: Antoine Duhamel Som: Antoine Ou-
vrier Produção: Raoul Roellofs
“Este mundo mudo é a nossa única pátria: esta 
curta frase pode ser considerada como o em-
blema do conjunto da obra de Francis Ponge, 
de que me alimentei durante o trabalho que 
fiz em torno desta obra. Os textos de Francis 
Ponge têm no filme um lugar quase à parte, 
como a música de Antoine Duhamel.”
(Jean-Daniel Pollet) 5



Der Siebente Kontinent de Michael Haneke (1989)
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O INOMINÁVEL

INIMIGO ANTECIPA

A VAGA DO NOVO 

TERROR

Na ressaca dos atenta-
dos de 11 de Setembro 
de 2001, em Nova Ior-
que, disseminou-se, 

com maligno alcance, um medo paralisante 
que toldou a análise racional do fenómeno 
em causa e impôs o início de um estado 
de excepção infinito. Criou-se uma crise 
político-narrativa artificial, assente na 
exacerbação de um inimigo perfeitamente 
identificado, uma ameaça permanente a um 
determinado modelo social, um estilo de 
vida intocado agora violentamente invadido 
por bárbaros sedentos de sangue. Como 
acto externo de agressão, absurdo para os 
parâmetros de quem se rege pelas normas 
entretanto postas em causa, a sua gravidade 
permite abolir provisoriamente o enquadra-
mento ético pelo qual se ordena o comporta-
mento individual e colectivo, transforman-
do-se o cidadão comum num ser irracional 
ofuscado pela vingança e por quem a prome-
ter com mais assertividade e vigor.

O lar e a família diluem-se, perdem credi-
bilidade enquanto pilares de uma mitologia 
da segurança, e o cidadão confuso, órfão de 
estruturas tradicionais, afunda-se nas entre-
tanto multiplicadas hipóteses de entendimen-
to do mundo, perdendo a batalha da lucidez, 
desconectando-se do Outro, mas também de 
si mesmo, numa implosão do significado, uma 
fragmentação cujas lacunas se não podem 

I

restaurar. Recorre à nostalgia para colmatar a 
proximidade da perda, a um passado roman-
tizado em letargia profunda, isolando-se 
numa familiaridade que fornece respostas 
simplificadas para novas configurações.

O CONFRONTO COM

O INVASOR INTERNO

Habitando na periferia, sujeito à 
divisão tribal imposta pelo terror, o Outro 
não encaixa nas regras com que se calcula a 
utilidade do cidadão, é um corpo estranho 
que se deve subjugar e controlar. Se o lar 
está permanentemente sob ameaça violenta, 
a origem desta violência estará na própria 
existência do Outro, paradoxo de que se ali-
menta esta pretensa sensação de segurança, 
que necessita dessa categoria alienígena para 
definir a sua identidade, por contradição ou 
por exclusão. 

Moldando a forma como cada um de nós 
percepciona determinado conceito, o conhe-
cimento implica poder, na medida em que se 
rege por um “imperativo de apreensão”, que 
irá definir a forma como deciframos a dife-
rença, o corpo alienígena, o vírus descontro-
lado, num esforço contínuo de representação 
do inimigo por sucessivas tentativas de o 
compartimentar em parâmetros familiares, 
e, dessa forma, esvaziá-lo da estranheza de 
que se alimenta a ameaça.

 
A QUOTIDIANA MALEITA

DESREGULA O SISTEMA

IMUNITÁRIO 

Der Siebente Kontinent descreve, com sombrio 

calculismo, a impotência do marasmo bur-
guês perante tão dramáticos desequilíbrios 
de forças, uma luta inglória travada contra 
forças colonizadoras já não facilmente iden-
tificáveis, infiltradas no lar pelos mesmos 
aparelhos que serviam o propósito ancestral 
do conforto e são agora peças num exército 
invisível que desorganiza o núcleo íntimo 
que é esta primeira etapa da organização 
social. São mecanismos codificados, rotinas 
organizadas pela imposição algorítmica da 
banalidade, que tornam incontornável a 
febre consumista do capitalismo nesta sua 
faceta mais abstracta: já não se combate o 
inimigo externo, mas a envergonhada cum-
plicidade com este esmagador processo.

A gradual renúncia aos objectos, e, depois 
disso, à própria existência física, é a resposta 
radical ao sistema da infinita acumulação, 
em que a vida sem utilidade se torna dispen-
sável, e, nesse contexto, é um acto de auto-
-aniquilação. A conclusão lógica da “pro-
gressiva glaciação emocional”, que reflecte 
o vazio de uma existência assente na acumu-
lação de substitutos das conexões entretanto 
esquecidas na espiral da sua obsolência, é 
uma impossibilidade, dado que a remoção 
absoluta do indivíduo da esfera social só se 
concretiza na morte.

O SUICÍDIO COMO

DIAGNÓSTICO E DISSOLUÇÃO

Mais do que apenas um comentário 
relativo às historicamente elevadas taxas de 
suicídio na Áustria, ou às múltiplas motiva-
ções subjacentes a este fenómeno, sejam elas 

II

III

IV

S E T E  N O T A S  S O B R E
C O N F I N A M E N T O  E

D E M O L I Ç Ã O

Subsolo, por Manuel Pereira
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biológicas ou contextuais, trata-se de uma 
resposta fílmica às simplificações narrativas 
perante a ambiguidade de tão horrendos 
eventos, a necessidade de compreender verda-
deiramente a complexidade de uma rotina as-
sente no isolacionismo narcótico, que define 
esta fase viral do capitalismo tardio, e é, em 
si mesma, uma patologia cuja única cura é a 
premeditada e irremediável sabotagem do sis-
tema imunitário. A modernidade aterrorizada 
consigo mesma, antes mesmo do que com o 
Outro, tem um papel determinante, primeiro 
na formulação, e depois na destruição dessa 
lógica imposta pelo medo, culminando no 
colapso como possibilidade derradeira de li-
bertação do ciclo de depressão e consumo que 
alimenta o sistema que o promove: morre-se 
e mata-se com recurso às drogas prescritas 
legalmente pelo mesmo sistema.

O desarranjo dos encadeamentos entre 
causa e consequência permite baralhar as 
expectativas simplistas da narrativa so-
bre esta doença e a sua cura, e quaisquer 
explicações pseudo-psico-terapêuticas. Esta 
sequência específica de eventos, em que se 
recorre a uma estrutura paralela para descre-
ver o hermetismo da repetição, força-nos a 
interrogar como é que estas mortes derivam 
destas vidas, dos espaços que consomem e 
dos objectos que habitam. Contudo, uma 
progressão que permita traçar uma origem 
e um percurso identificáveis para o desfecho 
em causa é precisamente aquilo que o filme 
recusa, sendo uma das marcas das ligações 
entre os seus segmentos, aqui inebriadas, di-
luídas, enganadoras. Não há o momento da 
decisão, a formulação do plano, a explicação 
simples que amenize a arbitrariedade da tra-
gédia, nem mesmo uma resolução climática 
para esta crise.

A FRAGMENTAÇÃO DOS

ECOS E DAS NARRATIVAS

A austeridade na forma é uma marca 
identitária definidora no cinema de Haneke, 
fundamental para o interrogar da alienação 
aqui proposto: os espaços domésticos enclau-
surados, isolados do Outro numa fortaleza 
de geométrico rigor, o sufoco dos planos em 
sequências de equilíbrio perfeito, a náusea 
das linhas e das formas, e, por oposição, os 
corpos e os rostos fragmentados, desviados, 
distorcidos. O distanciamento perante a figu-
ra humana permite um olhar mais calculista, 
mas também mais consonante com o esforço 
de manipulação do espectador, porque me-
nos influenciável por qualquer identificação 
afectiva.

Em paralelo, desenvolve-se o mesmo tipo 
de exercício ao nível do som, e das possibili-
dades criativas potenciadas pelo seu desfa-
samento relativamente à imagem. Apesar de 
sabermos a quem pertencem as vozes, estas 
surgem submersas, em registos parciais, 
sem um início ou final esclarecedores. O 

estabelecimento de uma relação íntima entre 
estes desníveis, e a interrogação da ética que 
subjaz ao silêncio como forma violenta de co-
municação, são cruciais para o entendimento 
desta recusa em continuar a pertencer, desta 
obliteração auto-imposta.

TRAUMA E ALIENAÇÃO

A forma como Haneke enquadra a 
repetição dos rituais que organizam 

o quotidiano desta família, numa progressão 
cujo desenlace fatal não consubstancia uma 
verdadeira resolução narrativa, é dominada 
por um tom alienado que a submete ao rigor 
de uma análise que replica o distanciamento 
emotivo e funde atributos formais e diegese 
sob uma mesma linha orientadora marcada 
pela incompletude e frustração. As variações 
entre os segmentos existem, evidentemente, 
mas são mínimas e deverão ser enquadradas 
à luz de uma mais ampla e claustrofóbica 
uniformidade. Evidencia-se a repetição como 
marca unívoca, impondo-se a variações epi-
sódicas, vontades singulares, ou momentos 
de crise, e, pela diluição que tudo arrasta e 
normaliza, os padrões estruturantes sofrem 
uma homogeneização forçada que reflecte o 
seu carácter inconclusivo, que não se articula 
numa resolução satisfatória, encarnando o 
desconforto associado à radical abertura do 
sentido. Nesta sequência, o mais perturba-
dor é compreender que o suicídio não é um 
desvio da rotina, um momento climático de 
recusa, mas um sacrifício ritualizado assente 
na assimilação derradeira e derrotada dos 
seus propósitos.

A VIOLÊNCIA DA

INCOMUNICABILIDADE

MANIFESTA-SE NO

CONSUMAR DO ACTO AUTÊNTICO 
Mais que um alerta ou pedido de socorro, 
que pressupõe um esforço de comunicação, 
mesmo que já desesperado, este derradeiro 
momento de poética destruidora é o culmi-
nar do falhanço da tarefa a que propõe, não 
se dirigindo já ao Outro, não procurando um 
encontro, mas recusando, de forma irreme-
diável, o sistema simbólico que estrutura a 
própria comunicação.

Como “acto autêntico”, o suicídio afirma 
radicalmente uma dissociação muito ante-
rior, que germina arredada da superfície até 
um aparentemente inexplicável e silencioso 
gesto de ruptura. Obedece a uma lógica 
implacável, de que não se afasta por um 
instante: prossegue com uma intransigente 
e inabalável determinação, encarando-o 
como um dever, num plano que transcende a 
escolha e assenta exclusivamente na aceita-
ção militante da consequência. Se a essên-
cia do “acto autêntico” encerra em si um 
tremendo potencial revolucionário, o rigor 
contido da sua execução é o do peso diluidor 
do capitalismo enfermo, em que a demolição 
das últimas ligações ao mundo é executada 
com o mesmo rigor asséptico das etapas que 
conduziram a este desfecho. Não é represen-
tado, portanto, como momento escapista, ou 
de revolta eruptiva contra uma normalidade 
esmagadora, mas como o perverso desfecho 
para a banalidade do quotidiano ampliada à 
mais devastadora potência.
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O Sonho, editado pela Pato Lógico (2018)

ascida em Beja, cidade 
à qual regressa em 
2005, após os estudos 
em Realização Plástica 
do Espectáculo, na Es-
cola Superior de Teatro 
e Cinema (Lisboa), e 
Cinema de Animação, 

no Centro de Imagem e Técnicas Narrativas 
do Centro de Arte Moderna José de Azeredo 
Perdigão/Fundação Calouste Gulbenkian, 
e depois de ter trabalhado durante alguns 
anos em teatro e cinema. É a partir de então 
que Susa se dedica à ilustração e à banda 
desenhada. Para além de desenhar para 
livros, jornais e revistas, como o Público ou 
as crónicas de António Lobo Antunes na 
Visão, é autora de alguns livros dedicados ao 
público infantil. É uma das responsáveis pelo 
Festival Internacional de Banda Desenhada 
de Beja e da Bedeteca de Beja.
---

DESAFIANDO A IMEDIATEZ E A TURBU-

LÊNCIA DOS DIAS, ENCONTRAR UMA 

ILUSTRAÇÃO TUA NUMA REVISTA INFOR-

MATIVA PODE ACTUAR COMO UM BÁLSA-

MO. SERÁ QUE ELAS VEICULAM A PRO-

VERBIAL CALMA ALENTEJANA?

Não a calma mas a solidão. Sinto-me atraída 
por várias paisagens e culturas por esse 
mundo fora. Claro que o Alentejo tem um 
papel importante no meu trabalho, mas não 
necessariamente a sua qualidade fotográfica.
FOSTE ESTUDAR PARA LISBOA, ARTES DO 

ESPECTÁCULO. A SEGUIR, TRABALHAS 

DURANTE ALGUNS ANOS EM CENÁRIOS 

E FIGURINOS PARA CINEMA E TEATRO. 

É ENTÃO QUE REGRESSAS A BEJA E TE 

ATIRAS À ILUSTRAÇÃO. DESILUDISTE-TE 

COM O MUNDO DO ESPECTÁCULO?

Desde pequena quis sempre pintar e de-
senhar, as artes do espectáculo foram um 
momento de adolescência. Percebi que não 
iria trabalhar nessa área quando inaugu-
rámos a Bedeteca de Beja e o Festival de 
Banda Desenhada. Gostei muito mais desse 
ambiente, e senti que podia realmente ajudar 
a desenvolver a minha cidade.
MANTÉNS UMA RELAÇÃO COM AQUELE 

UNIVERSO? A DIRECÇÃO DE ARTE É UM 

ASPECTO DECISIVO NA FORMA COMO TE 

RELACIONAS COM UMA PEÇA DE TEATRO 

OU UM FILME?

Desde há cerca de um ano, por coincidên-
cia, voltei a ter uma relação mais próxima, 
em termos profissionais, com o cinema. 
Primeiro por ter sido chamada para criar o 
cartaz do Festival Internacional de Curtas 
Metragens de Clermont-Ferrand, na sequên-

cia da minha participação como jurada na 
edição anterior, e depois por ter começado a 
trabalhar com a Praça Filmes, para a longa 
metragem Nayola. Mas de resto sou só fã, 
mais de cinema do que de teatro. 
ESTIVESTE NA CIDADE GRANDE, MAS É 

NO REGRESSO A CASA QUE ENCONTRAS 

A TUA VOCAÇÃO PARA A ILUSTRAÇÃO 

E ESTABELECES UMA RELAÇÃO MUITO 

FRUTUOSA COM A BD: EM 2005, É INAUGU-

RADA A BEDETECA DE BEJA E CELEBRA-SE 

A PRIMEIRA EDIÇÃO DO FESTIVAL INTER-

NACIONAL DE BANDA DESENHADA!

A verdade é que gosto de Lisboa para visitar, 
não para viver. 2005 foi para mim o ano 
de viragem de facto. Tem sido um percur-
so fantástico, recebemos em Beja autores 
consagrados em todo o mundo, e outros a 
começar. Fizemos muitos amigos e também 
contactos profissionais. O meu percurso na 
ilustração começa aí, muitos autores de BD 
fazem ilustração porque é mais rentável. A 
banda desenhada em Portugal dificilmente 
é um meio de subsistência. Aquilo que mais 
gosto de fazer é pintar, fazer banda desenha-
da, cartazes e capas de livros. A ilustração 
por vezes é difícil para mim. Prefiro, sempre 
que posso, fazer um trabalho pessoal.
ESTE A FIELD IN ENGLAND, DE BEN 

WHEATLEY (2013), ACOMPANHA UMA 

AUTÊNTICA AVENTURA ALUCINOGÉNICA 

DE UM GRUPO DE DESERTORES DO 

CAMPO DE BATALHA DURANTE A GUERRA 

CIVIL INGLESA. UMA ABORDAGEM MUITO 

POUCO ORTODOXA. VISTE-O HÁ POUCO, 

OU É UM FILME DA TUA VIDA?

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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COLABORARAM EM NÚMEROS ANTERIORES:
ALICE GEIRINHAS, ANA BISCAIA, ANA 
OLIVEIRA, ANDRÉ COELHO, BETÂNIA V. 
PIRES, ESGAR ACELERADO, JUAN CAVIA, 
L. FILIPE DOS SANTOS, LUÍS BELO, LUÍS 
MANUEL GASPAR, LUÍS TROUFA, NANDO MURIO, 
NIKITA KAUN, PATRÍCIA MATOS, PEDRO 
SERPA, RAQUEL BALSA, RICARDO REIS, 
ROSÁRIO PINHEIRO.

Susa Monteiro
Vi este filme há cerca de três anos. Achei o 
filme incrível, ousado, poético e perturbador. 
Não será o meu filme favorito, mas, para 
desenhar, achei uma belíssima escolha.
TAMBÉM CHEGASTE A ESTUDAR CINEMA 

DE ANIMAÇÃO. OLHANDO PARA O LIVRO 

SONHO, PUBLICADO EM 2018: CONSEGUES 

ESTABELECER PERFEITAMENTE UMA 

NARRATIVA VISUAL, SEM PALAVRAS. 

TRABALHAR EM FILMES DE ANIMAÇÃO 

É ALGO QUE TE FASCINE? TENS PLANOS 

NESTE SENTIDO?

Estou neste momento a colaborar com a 
Praça Filmes e o realizador José Miguel 
Ribeiro, na longa-metragem Nayola. Tenho 
também um projecto pessoal que está à 
espera de apoio. Tecnicamente não sei nada 
de animação, o curso que fiz foi de técnica 
tradicional, e isso hoje é impensável. Para 
poder fazer um filme dependo inteiramente 
de outras pessoas, e isso é um bocado difícil; 
quando não sei como fazer uma coisa sinto-
-me mais insegura.
HÁ QUEM DIGA QUE, PARA FAZER ARTE 

DA VIDA, A TRANSPIRAÇÃO É MAIS IM-

PORTANTE DO QUE A INSPIRAÇÃO. ESTÁS 

DE ACORDO, PENSANDO CONCRETAMEN-

TE EM PORTUGAL E NO NOSSO TEMPO?

Acho que é preciso um grande esforço para 
viver de qualquer forma de expressão artística 
em Portugal. Não é um país onde o trabalho 
cultural seja especialmente valorizado. Mas 
também acho que a ilustração em Portugal 
está a passar um momento muito bom, com 
prémios por esse mundo fora; há cada vez 
mais ilustradores e um mercado cada vez 
mais saudável.
ACABAMOS DE ATRAVESSAR UM PERÍODO 

INUSITADO. FOI UMA OPORTUNIDADE DE 

INSPIRAÇÃO OU DE DESCANSO?

Passei a maior parte do tempo com ansieda-
de e sem conseguir trabalhar. Não fiz nada 
de especialmente produtivo, não vi muitos 
filmes, nem li muitos livros, nem trabalhei 
quase nada. Não consegui tirar nenhum 
partido do confinamento. Não gosto nada de 
estar em casa e não gosto de estar longe das 
pessoas. Foi muito difícil. Espero que nunca 
mais tenhamos que passar por nada assim.
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SUSA MONTEIRO, 2020. A PARTIR DE A FIELD IN ENGLAND, 
DE BEN WHEATLEY (2013), ACRÍLICO E GUACHE SOBRE PAPEL.


