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Editorial

ão foi um Verão pacato. A promessa de contemplação e análi-
se do último Argumento esgotou-se rápido, e tivemos que vol-
tar ao plano da acção, até porque, além de uma Retoma para 
preparar, havia também um vistacurta de cronologia subida, 
este ano, e eis que chegámos, bem-vindos todos!

Todos, todos, todos, todos: esse tem sido um motivo de 
reflexão importante para nós. Como abrir as portas a quem 

passa por elas sem sequer espreitar lá para dentro? E a quem nem passa perto? 
Como fazer da sala de cinema um ponto de encontro, em todos os sentidos? Estas 
questões orientam a nossa prática diária como uma motivação, uma meta impor-
tante. Somos conscientes, além disso, de que abrir as portas simplesmente não é 
suficiente. O convite — a estar e a participar — deve ser inequívoco. Por isso, este 
ano, entre outros projectos e iniciativas, criámos o Prémio Primeira Vista: cinco 
estudantes do ensino secundário constituem um júri, que entregará ao realizador 
da sua curta-metragem favorita em competição no vistacurta uma escultura de 
Liliana Velho, a quem, também aqui, expressamos o nosso agradecimento.

De facto, é de esperar que o festival seja um momento privilegiado de encontro, 
e este ano com a excitação quase infantil, quase libidinosa de voltarmos a poder 
encher salas, comer todos juntos, dançar no fim da festa e sobretudo dar beijos 
e abraços cheios de cheiro, tacto e perdigotos. Com todo o cuidado, vamos de-
sinfectar as mãos antes e depois, e colocar máscara à entrada da sala de cinema, 
para ninguém perceber os batons esborratados. Bem-vindos todos!

No final, vamos estar exaustos e saudosos. E é então que vamos abrir o Argu-
mento e passar estas páginas numa transição subtil para o resto da vida. Foi por 
isso também que decidimos prolongar a mostra de cinema galego do festival até 
à sessão da semana seguinte, com o filme Nación, de Margarita Ledo, que nos 
concedeu uma entrevista sobre ele, aqui patente.

Além disso, temos neste número o segundo Mínimo Múltiplo Comum, de Rita 
Palma, desta vez — e curiosamente não totalmente alheio a um certo imaginário 
galego — na senda de um género fantástico português, seja por um território, 
uma paisagem, seja pela procura obsessiva de outra coisa (o realismo?), abrindo 
um espaço para o que poderia ter sido.

Há também continuações e recorrências, como sempre: a terceira parte do 
estudo de Filipe Varela sobre tratamentos menos ortodoxos do protagonista, 
concentrando-se desta vez naquilo a que chamou falsificação da personagem 
central; a colaboração habitual, estrutural, de Anabela Moutinho, neste número 
170, tão poética e acutilante como sempre, sobre O Meu Caso, de Oliveira; e, não 
menos estrutural, mais um capítulo dos Arkivos Cinecomix — no Cinekosmos, 
mas também no Observatório, para repetir a graça do nosso número de aniver-
sário 65.º (há já quase um ano!?!), em que convidámos Edgar Pêra a estender-se 
também a esta rubrica. Desta vez, com o autor de banda desenhada português 
com que mais se identifica, José Carlos Fernandes.

Claro que a presença do Edgar nos remeterá novamente para o vistacurta, para 
as Fitas Cirúrgykas, o cinekoncerto com Rui Reininho… e assim terminaremos a 
leitura, novamente um pouco nostálgicos.

N



stação móvel de arte, 
cinema, cultura de 
paz, sustentabilidade 
e tecnologia. Este 
é o grande mote do 
CineSolar, projeto 
idealizado em 2013 por 
Cynthia Alario, sócia e 

fundadora da Brazucah Produções. A ideia 
para o CineSolar surgiu durante a participa-
ção de Cynthia em uma conferência sobre 
cinemas itinerantes latino-americanos, reali-
zada no México em 2010, quando conheceu 
um grupo de profissionais que já realizavam 
um circuito de cinema movido a energia 
solar na Holanda: Solar Cinema. 

O CineSolar nasce então na união das prá-
ticas de sustentabilidade, tema tão urgente 
para a sociedade atual, com a itinerância de 
cinema promovida pela Brazucah há quase 
20 anos. Nestes oito anos de atividade, a 
estação móvel sustentável já percorreu mais 
de 200 mil km em todo o Brasil, passando 
por mais de 400 cidades e proporcionando 
a magia da sétima arte para quase 200 mil 
espectadores, boa parte deles tendo contato 
pela primeira vez com uma sessão de cinema. 

Trata-se de uma abordagem de grande im-
pacto social, que garante conteúdo audiovi-
sual de qualidade e inclusivo em um país que 
tem menos de 10% dos municípios com salas 
de cinema. Para levar os filmes aos locais 
mais remotos, muitas vezes também sem 
energia elétrica, o CineSolar conta com duas 
vans equipadas com painéis solares e sistema 
de conversor de energia que proporcionam 
até 20 horas de atividades ininterruptas. 

Uma verdadeira sala de cinema ao ar-livre 
é recriada durante as sessões, com direito a 
cadeiras, sistema de som, projetor e telão. 

A programação é formada por produções 
nacionais e internacionais, com filmes das 
mais variadas linguagens e formatos, que 
despertam a reflexão e o debate após as 
exibições. Para além das exibições de filmes, 
a passagem do CineSolar pelas cidades 
mobiliza a população local e transforma os 
dias de exibições em um caldeirão de arte, 
cultura e entretenimento a céu aberto, como 
explica Cynthia:

“Nossa chegada nessas cidades nunca 
passa despercebida. A gente transforma 
ruas, equipamentos culturais e praças numa 
sala de cinema repleta de humor e criativida-
de, na qual as pessoas são convidadas, além 
de assistirem aos filmes, a interagir das mais 
variadas formas: vale contação de histórias 
e piadas, soltar a voz na cantoria, divertidas 
batalhas de rap e até declaração de amor”. 

A interação com as crianças e adolescen-
tes também é um dos principais focos do 
projeto. A programação traz oficinas e ativi-
dades lúdicas sobre os mais variados temas, 
como eco-grafite, criação de instrumentos 
musicais com material reciclado, palestras 
sobre princípios básicos de energia reno-
vável, além de oficinemas sobre produção 
de vídeo, atuação, gravação e roteirização. 
Todo o material criado pelos participantes é 
exibido à noite, durante a sessão de cinema.

Para viabilizar as exibições, o projeto 
utiliza como modelo econômico as leis de 
incentivo à cultura do governo local. O Cine-
Solar também conta com apoio da sociedade 
civil e de empresas como a Mercedes Benz, 
que cedeu as vans que são utilizadas para os 
deslocamentos das exibições.

NOVAS FRONTEIRAS

A experiência sustentável e itinerante do 
CineSolar rompeu as fronteiras do Brasil e 

reverberou no exterior: o projeto atualmente 
integra o World Solar Cinema, formado por 
12 países membros. Em 2018, a experiência 
do CineSolar marcou presença na South 
By Southwest, um dos maiores eventos de 
tecnologia do mundo, que acontece anual-
mente em Austin, nos Estados Unidos. O 
projeto participou ainda de incursões pela 
Alemanha para conhecer ações de impacto 
desenvolvidas no país sobre a utilização de 
energia fotovoltaica. 

“Seja no Brasil ou no exterior, essa intera-
ção com públicos e profissionais ligados ao 
mundo da sustentabilidade e do audiovisual 
é sempre inspiradora. A sensação é de um 
rico mochilão geográfico e cultural mundo 
afora, movido pela cultura, sustentabilidade 
e as mais variadas experiências de vida”, 
explica Cynthia. 

ADAPTAÇÕES DURANTE A PANDEMIA

Para continuar oferecendo conteúdo 
cultural de qualidade ao público durante 
a pandemia, o CineSolar se reinventou e 
passou a exibir filmes em paredes e telas de 
condomínios habitacionais das periferias 
de São Paulo, dando origem ao CineSolar 
Janela. A medida permite que os moradores 
assistam aos filmes direto de casa, com todo 
o conforto, segurança e o isolamento social 
que o atual momento exige. 

Em comemoração do Dia Mundial 
do Meio Ambiente, o Cinesolar lançou a 
websérie Cinesolar — Caminhos da Susten-
tabilidade, composta por 10 episódios 100% 
produzidos e editados por meio de energia 
solar, que podem ser conferidos no canal 
www.youtube.com.br/cinesolarbrasil.

As iniciativas para difusão de cinema 
e impacto social continuam com a “1.ª 

MOSTRA ON-LINE CINESOLAR: A BRIN-

CADEIRA TÁ ON”, que será realizada em 
outubro de 2021, também com transmissão 
pelo Youtube do Cinesolar. A programação 
da mostra será formada por 56 curtas-me-
tragens prioritariamente produzidos por 
coletivos independentes que atuam nas 
periferias do Brasil. A ideia é contribuir 
para o surgimento de novos olhares e vozes 
do audiovisual brasileiro, proporcionando 
renda e o intercâmbio cultural com outros 
profissionais de cinema do país.

E

4
Bilhete-Postal
Uma cartografia do movimento cineclubista
e projectos afins: o que fazem, para quem e com
que objectivos trabalham. Pelo mundo fora.

CineSolar

PELAS ESTRADAS DO BRASIL
CINESOLAR.COM.BR • FACEBOOK.COM/CINESOLAR
INSTAGRAM.COM/CINESOLAR/

Cynthia Alario
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Curiosidade é o assunto da nova 
edição da revista. Continua-se a falar 
de cinema ao esboçar-se o perfil do

realizador Joaquim Pinto e ao publicar uma 
rara entrevista com Pedro Costa: A produção 
de Hollywood, hoje, não tem qualquer compa-
ração com a produção da primeira metade do 
século XX. Esse cinema, que me formou, tinha 
de tudo, fantasia e arte, uma moral, claro, mas 
também uma atenção enorme, quase uma
obsessão, pela realidade. Era um observador
e um companheiro.”

A
o final dos anos 90 para cá, o mun-
do do audiovisual, nomeadamente 
dos desenhos animados, mudou

drasticamente. Uma área que caminhou da 
obscuridade para o momento em que vive-
mos hoje de fascínio pela área e que leva o 
público a querer saber quem e como se faz 
isso de dar a voz aos bonecos. Este livro 
é para eles: é um manual que se pretende 
despretensioso, que mostra em primeira 
pessoa como é o dia a dia de quem coloca 
aqueles bonecos a falar na nossa língua.”

D

A FALAR PARA
O BONECO
---
MÁRIO BOMBA
---
LISBONPRESS
190 PÁGS.
2020

“ o longo dos filmes de ficção que di-
rigiu, dos trabalhos para televisão, 
de obras documentais a adaptações

literárias, Gil demonstra uma permanente 
vontade de encontrar um tom adequado — 
mas surpreendente — à expressão fílmica 
dos assuntos delicados que toca. A sobrie-
dade documental que se associa à denún-
cia dos problemas sociais, que o audiovi-
sual tantas vezes faz por ocultar, alia-se, na 
sua obra, a uma atmosfera mais humana, 
mais conversacional, até com humor.”

A O

“

Dragão Ataca é um feito cinemato-
gráfico, mas não por ser uma exce-
lente obra do cinema. O enredo

é bastante banal e previsível, e o kitsch dos 
anos 1970 está em pleno efeito (ainda que o 
kitsch seja bastante bom!) O Dragão Ataca 
é icónico porque Bruce Lee pôde ser Bruce 
Lee e transmitir a sua visão num registo 
que tinha a capacidade para viajar pelo 
mundo. E quando se assiste a O Dragão 
Ataca, é isso que se vê: o que uma pessoa 
pode ser torna-se real, e é enfeitiçante.”

---
SHANNON LEE
---
NASCENTE
288 PÁGS.
2021

---
JOSÉ MANUEL DOS SANTOS 
(DIRECTOR)
ANTÓNIO GUERREIRO 
(EDITOR)
---
FUNDAÇÃO EDP
230 PÁGS.
2021

ELECTRA 12
— CURIOSIDADE

advento do filme marca a primeira 
vez na História em que se podia 
capturar o momento, o efémero e 

transportá-lo. Ou seja, não só os filmes são 
um reflexo do seu tempo, uma prova ou 
evidência de que algo teve lugar, como as 
imagens, com as suas qualidades docu-
mentais, são como objects trouvés, materiais 
brutos, que podem ser remontados para 
contar uma história completamente dife-
rente da que determinou a sua origem.”
DOWNLOAD  http://cjpmi.ifilnova.pt/cinema-12/

O

---
STEFANIE BAUMANN
SUSANA NASCIMENTO 
(EDITORAS)
---
INSTITUTO DE FILOSOFIA 
DA U. NOVA DE LISBOA
226 PÁGS.
2020

CINEMA 12
— REVISTA DE
FILOSOFIA E
DA IMAGEM EM 
MOVIMENTO

“

“

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.

---
ANA ISABEL SOARES
---
EDIÇÕES HÚMUS
104 PÁGS.
2021

MARGARIDA
GIL: QUATRO
DÉCADAS DE
AUDIOVISUAL

SÊ ÁGUA,
MEU AMIGO

E
nquanto filmava Vitalina Varela, o 
realizador Pedro Costa e os mem-
bros da sua equipa colecionaram 

imagens de diferentes momentos da pro-
dução. As fotografias foram tiradas nos 
subúrbios de Lisboa e na ilha de Santiago, 
Cabo Verde, entre 2017 e 2019. Vitalina 
Varela — Caderno de Rodagem é um registo 
visual dos métodos de trabalho de Pedro 
Costa. Um esforço colectivo.”

Inclui Vitalina Varela, os factos, em por-
tuguês e em inglês.

---
FOTOGRAFIAS DE
P. COSTA, V. CARVALHO,
J. FEVEREIRO, J. GAZUA, 
J. LEÃO, A. MARTINS,
M. MATEUS E L. SIMÕES
---
PIERRE VON KLEIST
80 PÁGS.
2021

“

VITALINA
VARELA
— CADERNO
DE RODAGEM

os anos 1960 e 1970, os realizado-
res percorreram Portugal em bus-
ca da autenticidade de um país 

rural, à laia de «camponeses do cinema», 
como dizia António Reis. Este livro 
trata o cinema documental e ficcional 
de vocação etnográfica na sua ligação 
com a representação da cultura popular 
de matriz rural e a identidade nacional. 
Pretende tornar visível este cinema quer 
na história da etnologia portuguesa, quer 
na história do cinema português.”

CINEMA E POVO — 
REPRESENTAÇÕES 
DA CULTURA
POPULAR NO
CINEMA
PORTUGUÊS
---
CATARINA
ALVES COSTA
---
EDIÇÕES 70
404 PÁGS.
2021
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PRÓLOGO

pesar de não gostar de 
sardinhas nem de to-
mate, Rui Reininho é 
português: nasceu no 
Porto, corria o ano de 
1955 (uns meses antes 
de nascer também o 
Cine Clube de Viseu, 

voilà!), no seio de uma família tripeira-
-transmontana, que, à falta de lhe dar 
irmãos, lhe deu sempre a liberdade e a se-
gurança de ouvir muita música, ler muitos 
livros, ver muitos filmes, divagar muito.

Talvez por isso tenha debicado tantos 
saberes e artes antes de não conseguir 
escapar ao trono da pop. Começou a cantar 
em coros, e, uma vez expulso, em bandas de 
garagem. Durante algum tempo, compagi-
nou a sua actividade artística, da música à 
escrita, com os estudos: Letras, no Porto; a 
seguir, Cinema, em Lisboa. Mas segurar na 
perche era extenuante.

Depois de passagens por alguns grupos 
de música experimental, como os Anar 
Band, de Jorge Lima Barreto, onde, apesar 
de nunca ter sido grande instrumentista, 
tocou guitarra, foi acolhido nos GNR sob 
condição de só cantar. E escrever. 

É autor de algumas das letras mais 
brilhantes e consagradas da língua portu-
guesa, impressas em memórias pessoais 
e colectivas pela sua voz inconfundível. 
Aliás, a par dessa voz, o facto de não serem 
fáceis de memorizar contribui, em grande 
medida, para o facto de serem memoráveis.

A música dos GNR democratizou o uso 
de certos advérbios de modo, de referên-
cias a Marx e a Elia Kazan, deu sentido ao 
nonsense, fez várias gerações repetirem até 
à exaustão palavras cujo sentido não perce-
biam, na tentativa de o perceber… No meio 
de todo o propósito, de toda a intenção, o 
som é rei — há até quem lhe chame disle-
xia — e os trocadilhos, as assonâncias e 
aliterações, os encavalgamentos, a polisse-
mia enriqueceram os nossos dias e a nossa 

A

expressão. Poderíamos dizer que estas 
palavras ganham algo quando ditas, que se 
concretizam no ouvido, vagamente lem-
brando quem sabe Homero, a era da voz.

Quando, em Janeiro deste ano, perguntei 
ao Edgar Pêra se lhe parecia bem pensar-
mos num cinekoncerto com o Rui Reini-
nho, ele, na sua generosidade habitual (não 
confundir com incontinência ou irreflexão, 
qualidades de todo alheias à sua natureza 
comedida e ponderada), mostrou-se ime-
diatamente disponível. A longa história de 
amizade entre os dois, desde os tempos da 
Escola de Cinema, favoreceu a disposição 
e o entusiasmo da estrela pop também, e 
rapidamente pudemos começar a sonhar.

Desenhando o conceito do espectáculo, 
EP percebeu de forma quase imediata que 
seria interessante trabalhar com textos de 
RR, e iniciou essa selecção a partir do seu 
primeiro livro, este que, em terceira edição 
entre vossas mãos, vos fala, publicado 
originalmente pela &etc em finais de 1983 
— com direito a uma festa de lançamento 
na mítica livraria Opinião, incluindo san-
gria na banheira, detenção na Esquadra do 
Bairro Alto, entre outras experiências que 
certamente terão contribuído para estabe-
lecer a cumplicidade longeva entre os dois 
então aspirantes a cineastas.

Era a entrada de RR no mundo da 
literatura, não tanto por devoção, mais por 
provocação, “para ver as reacções” — des-
de a da jornalista que, antes de começar a 
entrevista, confessou que esperava alguém 
mais velho (o que levou o autor a definir 
uma estratégia de atraso do envelhecimen-
to que consiste em escrever poucos livros) 
à do seu professor Jorge Silva Melo, que, 
chegado ao café em frente ao Conservatório 
enquanto RR distribuía algumas cópias pe-
los amigos, terá estranhado a sua “entrada 
para a posteridade”, como perguntando: 
“quem te franqueou as portas, meu tonto?”.

Quase quarenta anos depois, com as 
duas edições anteriores (para além da ori-

ginal, há uma da Quasi, de 2006) esgota-
das, pareceu-nos que fazia todo o sentido 
completar Filmitis vs. Reinitis, cinekoncerto 
baseado em Sífilis versus Bilitis, com uma 
reedição especial da obra, debruada com 
apontamentos pessoais acerca de cada poe-
ma, e coroada com capa de EGO, alter-ego 
piktóriko de EP. 

Ao longo de várias conversas, fui ex-
traindo pepitas de um fluxo de consciência 
que nos pode dar pistas para um mapa da 
inspiração, das ideias para as quais, por 
associação livre, alguma palavra ou algum 
universo remetem o autor. Esta não é uma 
edição crítica. Dir-se-ia uma edição de fã. 
Os textos podem ou não ser lidos à luz das 
suas respectivas notas: elas não nos aju-
darão a interpretá-los; no máximo, podem 
induzir uma frequência de onda particular 
que discretamente hipnotize a leitura; ou 
serão apenas curiosidades daquelas que nos 
fazem lembrar para sempre o poema, talvez 
esquecendo dele tudo o resto.

Reininho diz que nunca classificou este 
livro como poesia ou prosa, que isso são 
etiquetas que outros foram acrescentando. 
Para o Cine Clube, é especial, além do 
contexto e da ocasião desta publicação, a 
presença ostensiva do cinema ao longo das 
suas páginas, de mil maneiras, entre elas 
uma que nos é muito cara, a apropriação 
dos filmes, a dissolução da fronteira entre 
filme e vida, a reflexão acerca de como os 
filmes mudam a vida.

Tal como os livros. E este é um que nos 
convida a exercer uma liberdade a que 
normalmente não nos damos: por onde 
começar? Cada um dos lados é apenas uma 
possibilidade; elas são, de acordo com a 
preferência de leitura do autor, infinitas: 
abra-se a meio, leia-se na vertical, da direita 
para a esquerda, de cabeça para baixo… 
Este objecto é pouco alinhado e pouco pa-
cífico. Como uma guerra — entre o mortífe-
ro e o frutífero.
 MARGARIDA ASSIS

NOVIDADE

RUI REININHO
SÍFILIS versus

BILITIS

«NÃO LHE CHAMO UM LIVRO DE POESIA NEM DE PROSA.
A IMAGEM É A DOS CARTAZES DE BOXE. HÁ UMA DUALIDA-
DE — DEPOIS VIR-SE-IA A CHAMAR "BIPOLARIDADE".
MAS EU AINDA SOU DO TEMPO DOS TOLINHOS, EM QUE
AS PESSOAS TINHAM DUAS PERSONALIDADES, UMA MAIS 
SUAVE E OUTRA MAIS PERIGOSA, PARA SI PRÓPRIO
E PARA A HUMANIDADE.»

RR

REEDIÇÃO (OUT.2021), PELO CINE CLUBE E TEATRO VIRIATO, COM REVISÃO E NOTAS DE MARGARIDA ASSIS, CAPA DE EGO (ALTER-EGO PIKTÓRIKO
DE EDGAR PÊRA). JÁ DISPONÍVEL, NAS SESSÕES DE CINEMA E NO TEATRO, OU POR E-MAIL: OFFICE@CINECLUBEVISEU.PT
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o início era o verbo. 
Palavra, pilar. Dita, 
o som. Palco, o lugar. 
Câmara, a filmar. Não 
precisa mais, para ser 
cinema. Nem demais.

No xadrez entre 
cinema e teatro, é o 

teatro que detém as brancas. Oliveira é 
isto, mesmo quando não o deixa visualizar 
expressamente: cinema é teatro filmado2.   

O fascínio pela palavra é tal que actor 
é seu reprodutor, por vezes transfigurador 
mas habitualmente mero diseur. Se teatro 
não é vida, nem os actores têm de represen-
tar com a naturalidade da vida, nem a sua 
captação em algum momento tem de fingir 
que o é. Em Oliveira a câmara está sempre 
presente, mesmo quando não é vista: cine-
ma é artifício3. 

Para cada filme, uma opção, estética, 
cerebral, intuitiva ou criativa. Oliveira cons-
trói um macrocosmos em cada um dos seus 
filmes: cinema é cinevisão.

O mais conceptual filme de Oliveira é 
o seu mais desconcertante: O Meu Caso. 
Talvez por isso, creio, o menos falado e 
discutido.

Tema: a vida do Homem. Variações: 
repetições. A vida é um processo de repe-
tições, e a arte uma repetição da vida. Mas 
não há repetição que seja idêntica — na vida 
e no cinema, na vida e neste filme4; toda ela 
é uma variação.

Tema (repetição 1): a peça O Meu Caso, de 
José Régio, adaptada literalmente, embora 
traduzida para francês (por Jacques Parsi), 
língua utilizada em todo o filme. Farsa, 
assim intitulada pelo autor, em um acto, de 
1957, quase uma paródia, seja ao universo 
pirandelliano, seja aos meandros das com-
panhias teatrais5, brinca igualmente com o 
público que assiste e com a noção de drama-
turgo-demiurgo, pois o intruso que irrompe 
no palco impedindo que a peça decorra 
normalmente dado que tem uma mensagem 
muitíssimo importante a transmitir, é ele 
mesmo impossibilitado sucessivamente de 

N

o fazer, tornando toda a situação bastante 
cómica e surreal. Uma espécie de diverti-
mento meta-teatral que Oliveira filma dessa 
exacta maneira: planos maioritariamente 
fixos, actores falando para a câmara/pú-
blico em sala/público em sala de cinema, 
movimentações em cena severas, falas ace-
leradas, interpretações histriónicas, como 
se estivéssemos perante uma comédia do 
género slapstick cujas tartes são substituídas 
por olhos arregalados, bocas escancaradas e 
gesticulação frenética, exprimindo distância 
irónica e um gozo infinito por o ser. É que a 
condição humana de incomunicabilidade, 
desacertos, disrupções, soberbas egóicas, 
cumprimento mecânico de tarefas e questio-
namento do sentido da situação do homem 
no mundo pode ser simbolizada de muitas 
formas — e Oliveira entreteve-se a fazer 
cardápio delas na sua filmografia. 

Variação I (repetição 2): Filmar como nas 
origens: a preto e branco, mudo, movimen-
to acelerado de projecção. E sobre aquilo 
que ainda nos ressoa na memória dos 20 
e tantos minutos anteriores, ajudado por 
estarmos a ver tudo de novo, mesmo que um 
pouco diferente, um texto, brutal, de Be-
ckett6, retomando e repetindo versos, num 
processo espiralado, nauseante, aterrador; 
narrador/o meu caso: “J’ai renoncé avant 
de naître”, e nessa renúncia que a vida tem 
de combater (“il fallait cependant que ça 
naisse”) o indivíduo é e sente-se isolado, 
impossibilitado, impossível, tal como é 
impossível transmitir a tal mensagem tão 
importante que todos ouçam: a profunda 
solidão de quem é e não é, é e não consegue 
ser, é e necessita ser outro, que não é. Foi 
ele, que eu habitava — “ce fut lui, j’étais 
dedans”. Aquele que gritou, que se matou, 
é ele-mesmo o que renunciou antes de 
nascer, que coloca no outro — caso — em si 
mesmo — no seu caso — o “necessário”. A 
incompreensão e incomunicação deste eu 
solitário, cada qual falando e não se fazendo 
entender, este que não quer falar de morte, 
versos, ossos e poeira, e todo o tempo o faz 
como passagem para o que virá a seguir — a 

O MEU CASO
FRANÇA/PORTUGAL,
1986, 92'

REALIZAÇÃO
MANOEL DE OLIVEIRA 

ARGUMENTO
MANOEL DE OLIVEIRA
A PARTIR DE
JOSÉ RÉGIO
SAMUEL BECKETT

MÚSICA
JOÃO PAES

FOTOGRAFIA
MÁRIO BARROSO

COM
BULLE OGIER
LUÍS MIGUEL CINTRA
AXEL BOGOUSSLAVSKY

«Oliveira, em O Meu Caso, atinge uma mestria que dificilmente se perdoa.»1

AGUSTINA BESSA-LUÍS
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1. in O Primeiro de Janeiro, 20/05/1987, editado em 
“Cinema de Manuel de Oliveira: ‘O Meu Caso’”, in Ma-
noel de Oliveira/José Régio — Releituras e Fantasmas, 
Ed Serralves, 2009, p.136.

2. Em Acto da Primavera (1963), O Meu Caso (1986), In-
quietude (1998) e Vou para Casa (2001) o dispositivo 
é assumido e mostrado.

3. “O espectador tem de saber que aquilo não é. Mas que 
é como se fosse.” (in João Bénard da Costa, Manoel 
de Oliveira: 100 anos, Ed. Cinemateca Portuguesa, 
2008, p.83, subl. meu).

4. Cf entrevista a Pedro Borges, JL, 11/5/1987, in 
António Pedro Pita, José Régio, Manoel de Oliveira e
o cinema, Ed. Cineclube de Vila do Conde, 1994. p.38.

5. Os protagonistas são “Desconhecido”, “Porteiro”, 
Actriz”, “Autor” e “Espectador”, ou seja, aqueles que 
compõem o espectáculo teatral. Pirandello é fantasma 
que anda por ali à procura de qualquer coisa.

6. Originalmente em francês, Pour finir encore et autres 
foirades, 1976.

7. Conta Luís Miguel Cintra que Oliveira “ria-se, ria-
-se, a ouvir aquilo” quando via esta parte do filme 
(Luís Miguel Cintra: O Cinema, José Manuel Costa, 
coord, Ed Cinemateca Portuguesa, 2020, p.187).

8. “A Palavra consubstancia já, em si, imagem, movimen-
to e acção.” (Manoel de Oliveira, “Palavra e Cinema”, 
in Ditos e Escritos, Ed. Serralves, 2021, p.119). 
Quanto mais se divina for.

9. Cf A. Baecque e Jacques Parsi, Conversas com Manoel 
de Oliveira, Ed. Campo das Letras, 1999, p.73.

10. Pedro Borges, in ob. cit, p.41.

ele e a este texto de Beckett: a incomunica-
bilidade absoluta. Repete-se essa mesma, 
aquela que, entre sorrisos, tínhamos capta-
do no Tema precedente.

Variação II (repetição 3): de uma forma 
completamente inesperada e totalmente 
inédita no cinema de Oliveira e nacional 
(não me atrevo a dizer ‘mundial’ pois a 
minha arrogância não me leva a tanto), 
repete-se a peça, de novo com cor mas com 
o som invertido. Gesto de uma radicalidade 
total e, dir-se-ia, inesperada. A loucura é 
completa, incluindo na mais ampla diversão 
que se possa antever7. O som invertido é o 
sem sentido; os sons na ordem certa é que 
o constroem. Contudo, quando entra em 
palco um espectador que faz descer um ecrã 
com imagens reais de barbáries cometidas 
pelo Homem, quer contra os da sua espécie, 
quer contra os de todas as outras, o riso des-
vanece-se: na ordem costumeira, o Homem 
é a origem do Mal, devida à incapacidade de 
diálogo e de entendimento, de respeito e de 
compaixão. Retoma-se, portanto, o sentido 
do Tema que estas imagens reais aumenta-
ram e escalpelizaram. 

Variação III (repetição 4): Abandona-se 
o texto de Régio, mas não os actores. Eles 
abraçam agora, numa dimensão mais uni-
versal porque mais espiritual, sob a cápsula 
do Livro de Job, uma possibilidade de, num 
mundo em convulsão (cenários pintados são 
de ruínas, prédios, lixo, sucatas, figurantes 
são sem-abrigo, personagens são sujos, Job 
só e em putrefação), pedirem e obterem 
um perdão através da Palavra8. Sem ele, é 
Guernica (a reprodução que tinha encerra-
do a Variação anterior), o mundo realista; 
com ele, a Cidade Ideal de Della Francesca 
e o sorriso da Gioconda, o mundo idealista, 
que se quer feliz e harmonioso, soma de 
toda a inteligência9.

Cinema é teatro filmado, artifício e 
cinevisão, o que é dizer, neste caso do Meu 
Caso, cinema é a representação da vida 
filmada com o consentimento, a sombra 
e o fantasma, de Deus: «O Livro de Job 
projecta-se no futuro mas, como o futuro 
não é decifrável, em vez de se projectar para 
a frente, projecta-se para trás»10. Trás, o 
som invertido; trás, o cinema das origens 
do mundo; trás, a farsa de actores à procura 
dos personagens e dos personagens à pro-
cura dos actores, e todos do autor, e todos 
do espectador, e todos do intruso que tanto 
necessita de algo nos contar e não o alcança. 
Tiveram de, nesta sala de teatro e cinema, 
ribombar os trovões por ela e disparar 
os relâmpagos nela para que, através do 
altifalante, Deus falasse, e, do projetor, Ele 
iluminasse. O Cinema é obra de Deus. 

Uma segunda câmara recua até ao fim — 
do palco à plateia, da plateia ao monitor, do 
monitor à câmara, do realizador e da equipa 
às cadeiras vazias, das cadeiras vazias ao 
início da entrada da sala. 

Viagem ao princípio, disse.

«Tiveram de, nesta sala
de teatro e cinema, ribombar 
os trovões por ela e disparar 
os relâmpagos nela para que, 
através do altifalante, Deus 
falasse, e, do projetor, Ele 
iluminasse. O Cinema
é obra de Deus.»

«É que a condição humana
de incomunicabilidade, 
desacertos, disrupções,
soberbas egóicas,
cumprimento mecânico de 
tarefas e questionamento
do sentido da situação do 
homem no mundo pode ser 
simbolizada de muitas formas
— e Oliveira entreteve-se
a fazer cardápio delas na
sua filmografia.»

NA RETINA VIAGEM AO PRINCÍPIO



Mínimo Múltiplo Comum. Pontos de vista minoritários, 
horizontes improváveis e outras narrativas que faltam: Rita Palma 

procura padrões e ausências no cinema português.
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O Estranho Caso
DO Fantástico

Português
ois filmes antigos que 
receberam atenção 
recente sugerem uma 
reflexão sobre cami-
nhos que o cinema 
português procurou 
trilhar e outros que 
pretendeu evitar e de 

como no meio de tudo isso surgiu uma coisa 
em forma de Fantástico. São eles A Dança 
dos Paroxismos de Jorge Brum do Canto 
(35mm, 44’, 1929) e A Invenção do Amor de 
António Campos (16mm, 29’, 1965). 

O primeiro declara-se no genérico inicial 
um “ensaio visual de Jorge Brum do Canto”, 
“inspirado pelo poemeto de Leconte de 
Lisle — Les Elfes”, mas também “um filme 
português”, e constrói-se “num país qual-
quer, em época indeterminada” a partir 
da figura de um cavaleiro em demanda 
do Santo Graal que se vê ameaçado pelo 
encantamento de uma rainha má, cujo toque 
traz a certeza de morte. À parte de ter sido 
feito em Portugal, é um digno exemplar da 
Primeira Vanguarda Francesa e corre nele 
um gosto feliz, mas empenhado pelo cinema 
enquanto experiência e experimentação 
visual. Brum do Canto tinha 18 anos quando 
se abalançou a esta Dança em que é também 
o actor principal, o cenógrafo, o figurinista e 
o montador. 

Já A Invenção do Amor anuncia-se a 
“adaptação livre do poema” homónimo de 
Daniel Filipe e oferece-nos a aventura de 
um casal que tem a ousadia de inventar o 
amor numa sociedade onde tal é proibido, 
vendo-se assim perseguido. Tudo se passa 
num país feito de um mosaico de lugares 
reconhecíveis do Portugal de então, mas 
onde a língua falada é o Esperanto. António 
Campos tem mais de 40 anos quando realiza 
este filme e fá-lo na sequência de outros do-
cumentários e ficções de curta duração.

Pouco unirá o percurso cinematográfico 
dos dois realizadores. Brum do Canto viria 
a estabelecer-se como um dos cineastas 
mais conhecidos dos anos seguintes, com 
longas-metragens de ficção que passam por 
A Canção da Terra (1938) e Chaimite (1952). 
Campos será um independente arredio do 
cinema novo que com Vilarinho das Fur-
nas (1971) e Falamos de Rio de Onor (1974) 

D

passará de secreto artífice a referência do 
documentarismo português. No entanto, a 
Dança e a Invenção comungam de algumas 
características aparentemente inócuas, mas 
relevantes para a questão do que poderá ser 
o Fantástico no cinema português: ambos 
se reivindicam adaptações de poemas e 
ambos recorrem a actores amadores. Ambos 
se situam também no espectro daquilo que 
conhecemos por Fantástico, género ficcional 
e cinematográfico com raízes no romance 
gótico e no terror e que vai da fantasia à 
ficção científica (fc). Lidos por esse prisma, 
a Dança será um filme de fantasia cuja acção 
decorre num universo mágico medieval e a 
Invenção um filme de fc que conta a histó-
ria de um amor proibido numa sociedade 
distópica.

Tomemos então os conceitos de poesia, 
amadorismo e fantástico. De trás para a 
frente:

FANTÁSTICO

Nunca foi um género declarado no cinema 
português (ao contrário da comédia, ou do 
filme histórico, por exemplo). Talvez por 
isso nos deixemos hoje prender por estes 
objectos singulares, aparentemente atípicos, 
se não mesmo envergonhados (após a estreia 
Brum do Canto não quis voltar a mostrar o 
filme), na curiosidade de encontrar filmes 
portugueses aparentados com esta forma 

genérica. O ressurgimento do Fantástico (so-
bretudo da Fantasia) na produção audiovi-
sual americana recente talvez justifique esta 
avidez do nosso olhar pelo género.

Procurar no cinema português a existên-
cia de filmes que apresentem traços de Fan-
tástico é um exercício possível, embora um 
pouco artificial, já que os géneros se apoiam 
num contrato de expectativas com o público 
e este tende a ser problemático em cinema-
tografias nacionais de pequena dimensão e 
distanciadas de uma prática industrial: por 
um lado, os filmes tendem a ser entendidos 
tipologicamente pela sua nacionalidade 
(cinema português, francês, italiano) ou por 
uma corrente estética associada (a nou-
velle vague, o neo-realismo). Ademais, foi 
Hollywood que criou e definiu a taxonomia 
dos grandes géneros cinematográficos e, não 
obstante a leitura universal que os modelos 
possam ter (e têm), formas como o Western 
ou o filme de gansters (para citar os mais 
óbvios) utilizam motivos socioculturais 
específicos dos E.U.A., fazendo com que 
filmes destes géneros produzidos fora de 
Hollywood deixem uma impressão de con-
trafacção, ou paródia. O mesmo se passará 
de certa forma com o Fantástico quando 
entendido como um género que pretende 
provocar sensações no espectador, muito 
apoiado em efeitos especiais e na capacidade 

A Invenção do Amor (António Campos, 1965)
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de criar ilusões perfeitas: são características 
que reconhecemos como pertencentes ao 
cinema americano e estranhas ao cinema 
português.  

De qualquer modo, e sem outro critério 
que não o da possibilidade de pertença ao 
género, procuremos na nossa cinematografia 
filmes que se possam situar no Fantástico.

Ainda no período mudo — o da A Dança 
dos Paroxismos — encontram-se filmes que 
partem de temas de propensão não-realista, 
ou em que o uso consciente das possibilida-
des artificiosas do cinema está presente. O 
Fauno das Montanhas (1926) de Manuel Luís 
Vieira, Hipnotismo ao Domicílio (1927) de 
Reinaldo Ferreira, O Diabo em Lisboa (1926-
28) e Fátima Milagrosa (1928) de Rino Lupo. 
Desde logo, o motivo sobrenatural surge 
dividido pelos temas da religião, folclore 
pagão e ciências ocultas, num padrão que se 
irá repetir no subsequente período sonoro 
com Fátima, Terra de Fé (1943) de Jorge 
Brum do Canto, Três Dias Sem Deus (1946) 
de Bárbara Virgínia e Senhora de Fátima 
(1951) de Rafael Gil. Fica claro no magro 
pecúlio um desenho do tema das aparições 
de Fátima como uma possível tendência por-
tuguesa do Fantástico (e o que pode haver de 
mais fantástico do que as aparições maria-
nas?). O filme de Bárbara Virgínia seria (dele 
restam apenas fragmentos) aparentado com 
um filme gótico, onde uma série de aconte-
cimentos insólitos conduzem a protagonista 
num percurso hesitante entre uma explica-
ção sobrenatural (um pacto com o Diabo) 
e uma explicação racional, no que é uma 
tradução perfeita do conceito de Fantástico 
que nos dá Todorov na sua Introdução à 
Literatura Fantástica. Já O Louco (1946) 
de Vítor Manuel, contaria (é outro filme de 
que se perdeu grande parte) “a história de 
um médico, que fez estudos na guerra do 
Oriente, tratada à base das últimas desco-
bertas científicas, o qual procura dar vida a 
qualquer ser humano, que se encontre em 
estado de boa conservação, em especial logo 
após o falecimento, dando privilégio à força 
de vontade...”, numa versão contemporânea 

de Frankenstein (romance fundador da fc). 
As décadas de 50 e 60 são áridas para a 

arqueologia do género, embora seja aqui 
que se situa a curta-metragem de António 
Campos. 

Dobrado o 25 de Abril, voltamos a en-
contrar réplicas das aparições de Fátima em 
Fatima Story (1975) de António Macedo e 
Fátima Viva (1982) de João Mendes. Filmes 
como Benilde ou A Virgem Mãe (1974) de 
Manoel de Oliveira e As Horas de Maria 
(1976) de António de Macedo exploram 
os paradoxos discursivos e simbólicos da 
religião católica. Mas nestes anos pós-
-revolução será no folclore pagão que o 
Fantástico encontra um tema e motivo mais 
estável, sobretudo através de adaptações do 
cancioneiro tradicional como Veredas (1977) 
e Silvestre (1981) de João César Monteiro, A 
Princesinha das Rosas (1979) de Noémia Del-
gado, O Príncipe com Orelhas de Burro (1979) 
de António de Macedo se nos cingirmos às 
longas-metragens, e que mais tarde ressur-
girão em A Maldição de Marialva (1991), e 
de certa forma em O Rio do Ouro (1998) de 
Paulo Rocha e Floripes (2005) de Miguel 
Gonçalves Mendes.

Sob a égide da ficção científica é também 
neste período que estreia A Confederação 
— O Povo é que faz a História (1977) de Luís 
Galvão Teles, ficção que rebate a realidade 
revolucionária da época no plano da disto-
pia e onde o universo de 1984 de Orwell é 
evidente. A distopia será aliás uma forma 
recorrente em filmes posteriores situados na 
zona da fc, como Um S/ Marginal (1981) de 
José de Sá Caetano, reflexão sobre as conse-

quências alienatórias do poder e do capita-
lismo na forma de uma distopia ecológica, 
A Força do Atrito (1992) de Pedro M. Ruivo, 
filme pós-apocalíptico sobre a escassez de 
combustível a lembrar Mad Max, e Aparelho 
Voador a Baixa Altitude (2002) de Solveig 
Nordlund, adaptado de J. G. Ballard, que se 
passa numa sociedade envelhecida, incapaz 
de gerar filhos.

Noutro registo, temos ainda O Rei das 
Berlengas ou A Independência das Ditas 
(1978) de Artur Semedo, onde o relato de 
um doente psiquiátrico (D. Lucas Telmo de 
Midões, pretendente ao hipotético trono das 
Berlengas) em tom de falso documentário 
rapidamente toma a forma de uma história 
alternativa de Portugal.

Na década de 80, começamos por en-
contrar Os Abismos da Meia-Noite (1983) 
de António de Macedo, filme de portais 
esotéricos que terá réplica num estilo dife-
rente em O Mistério da Boca do Inferno (1988) 
de José Pina. É também de um portal que 
trata Atlântida — Do Outro Lado do Espelho 
(1985), única obra de Daniel Del-Negro 
como realizador, ensaio sobre os limites da 
realidade e da experiência humana, mer-
gulhando num universo próximo de Philip 
K. Dick. Em seguida, surge aquele que será 
o mais assumido filme de ficção científica 
português (talvez o único): Os Emissários de 
Khalôm (1987) de António de Macedo. Des-
dobrado em dois planos temporais (o século 
XIX e uma projecção futurista da actuali-
dade) e em duas situações aparentemente 
desconexas (em 1860, o Estado português 
negoceia a concessão de uma exploração 

«(...) nestes anos pós-revolução será no folclore pagão
que o Fantástico encontra um tema e motivo mais estável»

MÍNIMO MÚLTIPLO COMUM O ESTRANHO CASO DO
FANTÁSTICO PORTUGUÊS

O Estranho Caso de Angélica (Manoel de Oliveira, 2010)
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mineira com grupos estrangeiros; em 1987, 
um grupo de investigadores leva a cabo um 
projecto científico destinado a prevenir a 
eminente eclosão de uma guerra nuclear), é 
um filme que cruza o universo da literatura 
gótica oitocentista com a ameaça nuclear e 
que não dispensa viagens no tempo e efeitos 
especiais.

Esta é ainda a década de Os Canibais 
(1988) onde Manoel de Oliveira adapta a 
mais pura literatura fantástica portuguesa. 
Já antes fizera O Meu Caso (1987) onde en-
cena o apocalipse e depois fará O Convento 
(1995) onde convoca a figura do Diabo e O 
Estranho Caso de Angélica (2010), filme de 
assombrações em que uma morta toma vida 
ao ser fotografada. 

Já nos anos 90, aparece Eduardo Guedes, 
com as suas fábulas urbanas — Na Pele do 
Urso (1990) e Pax (1994) — em que a errân-
cia das personagens é conduzida por um 
pandeterminismo de conto infantil. Manual 
de Evasão LX94 (1994) de Edgar Pêra, que se 
apresenta como “uma investigação sobre a 
maneira de viver o tempo para demonstrar 
que todas as eras existem num só momento” 
propondo o conceito de trans-realidade. O 
Fio do Horizonte (1993) de Fernando Lopes e 
Mortinho por Chegar a Casa (1996) de Geor-
ge Sluizer que exploram as possibilidades 
narrativas da vida além-morte. Chá Forte 
com Limão (1993) de António Macedo, filme 
gótico da velha guarda. O Anjo da Guarda 
(1998) de Margarida Gil e ...Quando Troveja 
(1999) de Manuel Mozos que se aproximam 
do slipstream ou do realismo mágico. 

Nestes anos 2000, começamos por re-
gistar A Jangada de Pedra (2002) de George 
Sluizer, que adapta o romance homónimo 
de José Saramago e transpõe a proposta 
especulativa de uma Península Ibérica que 
se separa da Europa; Coisa Ruim (2004) de 
Tiago Guedes e Frederico Serra, uma assu-
mida tentativa de filme de terror; A Cara que 
Mereces (2004) de Miguel Gomes, onde uma 
crise existencial ganha formas de história in-
fantil; Capitão Falcão de João Leitão (2014), 
paródia a um super-herói fascista saído do 
universo da BD, que rima um pouco com O 
Rei das Berlengas.

A lista não é grande se tomada a dimen-
são cronológica. Está longe de ser exaustiva, 
não será decerto consensual, e em boa parte 
dos casos é quase certo que a intenção de 
fazer um filme de género — e para mais Fan-
tástico — não passaria nem perto da cabeça 
dos realizadores. Porquê? António de Mace-
do, o único confesso cultor e “praticante” do 
género, dá uma pista ao escrever sobre a sua 
experiência: “A verdade é que alguns mem-
bros dos júris me disseram, mais tarde, que 
o meu tipo de cinema era «um cinema que

não interessava» — um 
cinema fantástico, um 
cinema «desligado das 
realidades», um boca-
do fantasioso, e esse 
tipo de imaginário não 
interessava ao cinema 
português”1. Filhos de 
Lumière, sim. Filhos 
de Méliès, não.

AMADORISMO

No genérico inicial de 
A Dança surge a infor-
mação de que aquele 
“ensaio visual foi so-
mente desempenhado 
por amadores, excep-
tuando Machado Cor-
reia, que já filmara sob 
as ordens de António 
Leitão”. Esta estranha 
legenda poderia ser lida 
como um auto-elogio
à capacidade do reali-
zador de criar uma fic-
ção com actores não
profissionais, mas é mais
plausível que se trate de
mais uma réplica na questão de um certo 
realismo que o cinema português sempre 
procurou. Realismo entendido como uma 
recusa do artificial, do artifício, donde a 
utilização de actores amadores seria uma 
forma de tentar ter actuações “mais pró-
ximas do real” por oposição à forma mais 
“teatral” dos actores profissionais. Este 
desígnio de um cinema de aproximação ao 
real atravessa boa parte da História da nossa 
cinematografia. É um ensejo sempre alme-
jado na teoria e frustrado na prática, a acre-
ditar no muito que sobre isso se escreveu. 
Mas sendo certo que o “realismo” foi algo 
sempre desejado, o seu significado vai-se 
alterando. Nos anos juvenis do cinema (no 
mundo e por cá), “realismo” será a recusa 
do “teatro filmado”, dos proscénios enlata-
dos em filme, da representação fleumática 
e declamada, do traço grosso e do telão 
pintado, de uma sintaxe cinematográfica 
pobre, senão mesmo inexistente. No fundo, 
a vontade de “realismo” era a de querer fugir 
àquele travo frustre, solene e pesadão que a 
coisa mal feita sempre deixa. Era a vontade 
de “impressão de vida” que está nos genes 
do cinema. Quando Brum do Canto faz A 
Dança terá em mente a vontade de “outro” 
cinema, mais ágil e capaz de emocionar, 
mais novo, mais vivo, mais “cinematográ-
fico”. Para isso, filma em décors reais com 
“pessoas reais” e com isso constrói uma 
sequência visual riquíssima, onde rostos, 

gestos e paisagem se equivalem, apoiada 
em planos curtos e ritmados, movimentos 
rápidos, sobreposições e efeitos, naquele que 
será o primeiro filme de vanguarda feito em 
Portugal. Pode um filme de fantasia resultar 
de uma vontade de realismo?

Quando António Campos filma A Inven-
ção, o cinema português está já noutra fase 
da sua História, mas a questão do realismo 
mantém-se, embora se tenha tornado uma 
questão política que discute aquilo que deve 
ou não ser mostrado. O desejo de realismo 
era agora uma vontade de aproximação à 
realidade social do país e quer opôr-se a 
um cinema feito de comédias populistas, 
filmes históricos ou adaptados de “grandes 
obras literárias” e melodramas mansos. Em 
Itália, tinha surgido entretanto o neo-realis-
mo e era nesse modelo que se pendurava o 
olhar engajado do movimento cineclubista 
português e de uma nova geração (mas a 
que o próprio António Ferro não é insen-
sível). A ideia de realismo desloca-se então 
mais militantemente para o Povo e para a 
paisagem rural, um certo fora de campo que 
se entendia estar em falta. Mas este não po-
deria deixar de ser um caminho acidentado, 
desde logo porque existia censura. Manuel 
Guimarães terá sido o grande mártir desta 
senda, nunca conseguindo em filmes como 
Saltimbancos (1952), Nazaré (1952) ou Vidas 
Sem Rumo (1956) esse realismo inteiro e 
claro que se almejava e que depois de Dom 

«No fundo, a vontade de “realismo” era
a de querer fugir àquele travo frustre, solene
e pesadão que a coisa mal feita sempre deixa. 
Era a vontade de “impressão de vida”
que está nos genes do cinema.»

Veredas e Silvestre (João César Monteiro, 1979 e 1981)



Roberto (1962) de Ernesto de Sousa é dado 
como falhado. Talvez tenha sido a impossibi-
lidade de falar honestamente dos problemas 
sociais que foi direcionando o realismo para 
o documentário e para um interesse pela et-
nografia. O que é certo é que o cinema se foi 
para lá encaminhando e António Campos 
é um cineasta no olho do furacão. Por isso 
é tão curioso que por entre A Almadraba 
Atuneira (1961), Vilarinho das Furnas (1971) e 
os inúmeros filmes sobre arte que fez para a 
Gulbenkian, surja este A Invenção, produzi-
do a expensas próprias em colaboração com 
elementos de um grupo de teatro amador de 
Leiria. São filhos do mesmo gene da procura 
— mais uma vez — de “outro cinema”. À 
semelhança d’A Dança, actores amadores, 
cenários reais, vontade de um cinema mais 
parecido com a vida. 

POESIA

Esta guinada para a etnografia que a de-
manda por uma forma de realismo acaba 
por tomar tem no Acto da Primavera (1963) 
de Manoel de Oliveira um objecto ilumina-
do. Ao filmar uma representação popular 
do Auto da Paixão de Cristo com habitan-
tes de uma aldeia perto de Chaves, Oliveira 
desafia todos os fantasmas do realismo. É 
um filme que documenta um acontecimen-
to real, mas fá-lo reencenando-o para a 
câmara, embora respeitando a sua forma e 
texto. O real que documenta é uma encena-
ção da vida de Cristo (ela própria uma ver-
são do real contada ao longo dos tempos). 
Não-actores representam-se a sim mesmos 
a representarem personagens bíblicas. O 
filme é uma vertigem onde é necessário 
aceitar o artifício para conhecer a realida-
de, ou vice-versa. Como escreveu César 
Monteiro: “Oliveira filma não o artifício da 
realidade, mas a realidade do artifício”2. 
E é a partir daqui que o cinema português 
irá produzir um conjunto de filmes que 
partilham elementos que podem ser vistos 
como pertencentes ao cinema Fantástico, 
mas que será mais provável encontrar sob a 

1. MACEDO, António de, Como se fazia cinema em Portugal 
— Inconfidências de um ex-praticante, Lisboa, Apenas 
Livros, 2008, pág. 38.

2. PINA, Luís de, História do Cinema Português, Lisboa, 
Publicações Europa-América, 1986, pág. 166.

3. COSTA, Catarina Alves, Cinema e Povo — Representações 
da Cultura Popular no Cinema Português, Lisboa, Edi-
ções 70, 2021.
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designação de “cinema poético”. A hipóte-
se de um Fantástico Português. 

Um conjunto exemplar: Trás-os-Montes 
(1976), Ana (1985) e Rosa de Areia (1989) de 
António Reis e Margarida Cordeiro e Ve-
redas (1977) e Silvestre (1981) de João César 
Monteiro. O trilho do realismo conduziu 
ao gesto etnográfico e à ideia de que era 
urgente guardar imagens de uma realidade 
à beira do fim. Essa realidade era um certo 
país rural e as suas gentes (o eterno povo), 
que tem na região de Trás-os-Montes o 
seu cenário de eleição. O gesto etnográfico 
mais puro, por assim dizer, culmina em 
Vilarinho das Furnas (1971) e Falamos de Rio 
de Onor (1974) de António Campos. O real 
é filmado com uma certa melancolia da 
eternidade. O que vem depois com Reis/
Cordeiro e Monteiro é já uma transcen-
dência desse olhar: o real é de facto eterno, 
e passado e presente coexistem. Pense-se 
em Trás-os-Montes, quando os dois rapazes 
se descobrem antepassados de homens 
idosos, ou de como a rapariga que no início 
quer brincar com os rapazes é afinal a mãe 
de um deles. Sucede que neste Fantástico 
tudo se passa sem figurações de portais ou 
máquinas do tempo. O real e as histórias de 
encantar têm o mesmo valor. Pedra, rosto e 
palavra equivalem-se. E nisso surge o efeito 
de estranhamento e de maravilhoso que é 
próprio do género. Do alto dos espigueiros 
do Soajo, Atena fala às Fúrias nas planí-
cies do Alentejo (Veredas), porque espaço e 
tempo formam um contínuo. O povo é um 
guardião da memória, um super-herói que 
encanta rebanhos com ladainhas primevas, 
e é imortal. Uma mulher pertence à terra 
onde nasceu, como uma árvore (Ana). A 
realidade está cheia de encantamentos que 
o povo guarda em cantilenas e rezas. É o 
cancioneiro tradicional. São histórias de 
mouras encantadas e cavaleiros medievais 
que vivem paredes meias com camponeses 
que comem neve. O imaginário visual é o 
do folclore pagão e da idade média. É de 
alguma forma coincidente com aquilo que 

Catarina Alves Costa define como “Cinema 
Poético ou da Imaginação Etnográfica” no 
recente “Cinema e Povo”3. Histórias, tra-
dições e artefactos a que as gentes se unem 
numa comunhão verdadeira. Não importa 
se um dragão é feito de papelão (Silves-
tre), porque toda a gente conhece o diabo 
na máscara de um careto. O real e a sua 
representação equivalem-se, como no Acto 
da Primavera, não há um que sobrevenha 
ao outro. Este Fantástico Português seria 
então feito do real debruado a maravilhoso 
que se encontrou num país parado no tem-
po onde vivia um povo eterno. (Será isto 
diferente de uma certa História de Portugal 
que sempre nos contaram?) Sucede que este 
género criado a partir do interior, e não por 
imitação ou réplica, aflorou do realismo e 
nele se desvaneceu. Faltou-lhe a força de 
ser reconhecido como um género dentro 
do cinema português, faltou-lhe o contrato 
de expectativas com o público. Fantástico 
seria, mas preferiram chamar-lhe poesia. 

Uma última especulação antes de termi-
nar: o filme O Estranho Caso de Angélica, que 
Oliveira viria a filmar em 2010, era um pro-
jecto datado de 1952 que o realizador tentou 
filmar durante anos e cujo argumento che-
gou a publicar em “Alguns Projectos Não 
Realizados e outros textos de Manoel de 
Oliveira” em 1988, dando-o como perdido. E 
se Manoel de Oliveira tivesse conseguido fa-
zer na década de 50 este filme de uma morta 
que parece ressuscitar numa fotografia? Que 
cinema português teríamos hoje?

«Quando António Campos filma
A Invenção, o cinema português 
está já noutra fase da sua História, 
mas a questão do realismo mantém-
-se, embora se tenha tornado uma 
questão política que discute aquilo 
que deve ou não ser mostrado.
O desejo de realismo era agora uma 
vontade de aproximação à realidade 
social do país e quer opôr-se a um 
cinema feito de comédias populistas, 
filmes históricos ou adaptados 
de “grandes obras literárias” e 
melodramas mansos»

CINEMATECA PORTUGUESA — MUSEU DO CINEMA
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ual é a tua definição 
de banda desenhada? 
Como distingues a BD 
das outras artes?
É uma articulação 
narrativa de imagens 
e texto. Dá para meter 
coisas que às vezes

não são consideradas banda desenhada. 
Desde que haja imagens e texto articulados 
a transmitirem ideias. Imagens estáticas, 
claro, vamos tirar o cinema e o cinema de 
animação da equação.
Em termos de linguagem, e em termos for-
mais, o que é que distingue a banda desenha-
da do cinema de animação, por exemplo. 
Bem, o facto de a BD ser estática. E por de-
finição é mais elíptica. A banda desenhada 
trabalha por momentos-chave, e tudo o que 
está entre uma vinheta e outra é um trabalho 
que cabe ao leitor. No cinema de animação 
ou no cinema com imagens reais há um con-
tínuo. A banda desenhada é toda ela frag-
mentária. O que não é nem um defeito nem 
uma qualidade, é inerente à sua linguagem. 
Eu lembro-me… às vezes há documentários 
sobre banda desenhada cujos autores acham 
que a banda desenhada é “insuficiente”, 
portanto apresentam uma vinheta e depois 
animam uma gaivota para se mover na 
vinheta. Isto sugere que que não percebem 
o que é a banda desenhada, porque esta é 
mesmo assim: estática e elíptica. É feita de 
momentos-chave, a que correspondem as 
vinhetas, e pode haver grandes intervalos 
entre uma vinheta e outra, intervalos no 
tempo e no espaço.
Não percebem que a banda desenhada é 
exactamente a ausência de movimento, é 
o movimento imaginado. Mas o Tommi 
Musturi diz coisas muito parecidas com o 
que tu dizes, por exemplo, sobre os interstí-
cios (gaps) na BD… No fundo o que eu sinto é 
que entre o cinema e a literatura há a banda 
desenhada, e no cinema... a imaginação é 
muito mais difícil de sugerir. Como é que tu 
sentes a evolução da tua obra? Foi uma curva 
rápida ou...

Q Foi um pouco lenta, porque aqui, em Loulé, 
não tinha ninguém com quem trocar ideias e 
nestas coisas a experiência conta muito.
Foste publicando isso em fanzines?
Sim, durante os primeiros anos só publiquei 
em fanzines. Comecei a fazer BD no fim de 
1989 e fui fazendo histórias curtas sempre, 
de 8, 10, 12 páginas, no máximo, durante 
muitos anos. O primeiro livro, pensado 
como livro, com 40 ou 50 páginas, deve ter 
sido em 1996. 
Mas nessa altura trabalhavas sempre a preto 
e branco?
Sim, trabalhei a preto e branco duran-
te muito tempo. A partir de certa altura 
comecei a trabalhar a cor, mas geralmente 
com uma paleta de cores restrita, por várias 
razões. Por um lado, por incompetência para 
usar uma paleta completa, mas, por outro, 
também por uma questão de linguagem. A 
escolha de um número limitado de cores cria 
um ambiente, que ajuda a dar atmosfera à 
história. Às vezes o estilo é só a resultante 
das nossas limitações...
Mas também por outro lado... eu perce-
bo perfeitamente essa tua definição, mas 
também muitas vezes o talento impede… às 
vezes genialidade, e muitas vezes a origina-
lidade, não é? Às vezes a originalidade nasce 
exactamente de uma pessoa descobrir uma 
forma de lidar com as suas limitações. Acho 
que o teu caso é um exemplo de quem pegou 
numa limitação, noutra limitação e noutra 
limitação e descobriu um espaço onde jogar, 
e passou a ser o esse teu campo. A partir de
determinada altura vê-se na tua banda de-
senhada que há um autor, que está lá, e que 
podes comparar com qualquer outro autor de 
banda desenhada. Tens o teu universo e isso 
nasce também dessas limitações.
Sim, e há outro factor que também pesou na 
definição do meu “estilo”: nunca dispus de 
tempo suficiente para fazer todas as ideias 
que me ocorriam e tive de arranjar um regis-

to gráfico “económico”, que fosse expedito, 
que me permitisse trabalhar muito depressa 
mas mantendo uma qualidade gráfica aceitá-
vel. O facto de se trabalhar com uma paleta 
cromática reduzida também ajuda a poupar 
tempo. Trata-se de uma imposição muito 
pragmática, porque eu tinha um emprego e 
trabalhava na BD só aos fins-de-semana e 
à noite, e ao mesmo tempo estava também 
a aprender a desenhar. A banda desenhada 
tem uma componente... vamos chamar-lhe 
“artesanal”, muito pesada. Uma coisa é a 
parte mais criativa, a concepção da história 
e a planificação, mas há uma parte “artesa-
nal” demorada, em que é preciso fazer os 
detalhes, os interiores, a decoração, as mobí-
lias, o interior dos carros. Há autores que 
gostam de fazer isso e que não se importam 
de fazer isso, há autores até que gostam é 
de fazer isso, mas eu nunca fiz essa parte 
de preenchimento, de detalhe, com grande 
gosto, confesso. Portanto também tive de 
arranjar um estilo assim mais rústico, mais 
tosco, que fosse suficientemente coerente, 
que tivesse uma qualidade aceitável em ter-
mos das artes finais e em que não se notasse 
que eu não estava com paciência para fazer 
“acabamentos”. O facto de eu trabalhar rela-
tivamente depressa resulta também de sentir 
a necessidade de pôr a história no papel pou-
co depois de a ter pensado; se a história só 
ficasse acabada dois anos depois, acho que 
pelo caminho a urgência em contar a histó-
ria ter-se-ia dissipado. Quando uma ideia me 
vinha à cabeça, sentia necessidade de a ver 
passada para o papel o mais depressa possí-
vel, não fazendo às três pancadas, claro, mas 
empregando um método de trabalho o mais 
expedito possível. 
Sim, sim.
Tive sempre essa sensação: se fico com esta 
história durante demasiado tempo ela vai 
perder a frescura, vou deixar de me inte-
ressar por ela e a certa altura vou estar a 
enfadar-me, e quero fazer isto por prazer, 
não é para enfadar-me com o que estou a 
fazer; isso também contou um bocado na de-
finição do meu estilo. Às vezes há coisas que 

Cinekosmos,
por Edgar Pêra
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nós escolhemos conscientemente e há outras 
coisas que acabam por nos ser impostas... as 
circunstâncias acabam também por ajudar a 
definir o estilo.
Mas eu acho que no fundo... eu acho que 
esse teu estilo, que acabaste por formar den-
tro dessas limitações, acabou por ir muito 
ao encontro daquilo que tu disseste que era 
a banda desenhada. Exactamente as coisas 
que ficam por imaginar e as coisas não 
ficam por imaginar só entre os painéis, mas 
também muitas vezes na própria imagem, 
há coisas que ficam por imaginar. A relação 
com o texto é de uma grande intimidade 
com o leitor, o leitor é interpelado muitas 
vezes e cria-se uma relação muito próxima 
com aquela voz que está a narrar. Isso que 
vem da literatura, de vários mecanismos 
narrativos que utilizas, mas também dessa 
tua recusa em perderes tempo a reproduzir 
a realidade. A meu ver, isso faz com que 
exista um espaço de imaginação, o que para 
mim é muito mais interessante do que ver o 
trabalho de um exímio desenhador, mas que 
depois não tem uma visão, ou não me faz ver 
outras coisas para além de uma reprodução 
do real. Isso acho que é muito interessante 
no teu trabalho. Olha e agora... Como é que 
tu foste parar à banda desenhada?
Essa é uma história retorcida e improvável. 
Quando era criança desenhava mas nunca 
fiz grandes progressos. Tinha alguma facili-
dade, mas nunca fiz nenhum trabalho sério 
nem nunca tive nenhum enquadramento 
que me levasse a tentar desenhar melhor, e 
passei a maior parte da adolescência prati-
camente sem desenhar. Depois fui tirar um 
curso numa área completamente diferente, 
Engenharia do Ambiente, e afastei-me ainda 
mais do desenho. Um dia, veio assim uma 
daquelas sensações de que não estava a fazer 
algo que me preenchesse e também a ideia 
de que aquele vago talento... talento não, que 
naquela altura nem sequer podia chamar-se 
de talento. Digamos: achei que aquela vaga 
inclinação que em criança tinha tido para 
desenhar poderia ser desenvolvida. Diga-
-se de passagem que eu também não tinha 
experiência nenhuma de escrita. Portanto 

isto foi uma mudança de rumo inesperada e 
sem grande explicação. Foi uma coisa essen-
cialmente instintiva. Estava a trabalhar na 
faculdade, era assistente-estagiário, estava 
a fazer trabalho de investigação, e larguei 
isso tudo porque achei que havia qualquer 
coisa que poderia fazer na área do desenho. 
Comprei uns livros que ensinam a desenhar, 
em jeito de “receitas”; eram maus, mas só 
percebi isso retrospectivamente; depois 
encontrei uns melhores, mas os primeiros 
eram péssimos. Comecei a trabalhar de 
forma sistemática: pegava nos livros e ia 
fazendo os exercícios, enchia páginas e pá-
ginas. E talvez fosse fazer isso durante anos, 
porque ia defrontar-me sempre o problema 
fundamental na banda desenhada, que é 
perceber como as imagens se articulam com 
o texto. Para mais, como disse, eu não tinha 
experiência de escrita, e por outro lado o 
desenho, na altura, ainda era muito incipien-
te. O que nos vale às vezes é que aparecem 
umas pressões vindas de fora que nos fazem 
dar o salto que nós nunca daríamos por ini-
ciativa nossa. Um amigo meu que também 
tinha inclinação para o desenho foi uma vez 
ver uma exposição de banda desenhada, eu 
nem sequer frequentava o meio, nunca tinha 
ido a uma exposição de banda desenhada, só 
conhecia a banda desenhada pelos livros… 
Ora, ele tinha ido a uma exposição de banda 
desenhada e conheceu lá um daqueles 
dinamizadores do nosso pequeno meio dos 
fanzines, o Luiz Beira. E o Beira, como é (ou 
era) usual no pessoal dos fanzines, era muito 
persuasivo na angariação de colaboradores, 
pelo que, apesar de este meu amigo também 
não ter experiência na área da banda dese-
nhada, acabou por dizer-lhe que sim, que 
iria fazer uma história para o fanzine dele. 
Depois quando ele se encontrou comigo fez 
uma espécie de chantagem (aqui no bom 
sentido) e disse-me: “Eh pá, aconteceu-me 
isto, conheci esta pessoa, que me fez esta 
proposta, mas eu só vou fazer uma banda 
desenhada se tu também fizeres.” Sem esta 

“chantagem”, talvez eu ficasse anos a fio 
a praticar desenho à espera de uma “ilu-
minação” que me revelasse os segredos da 
linguagem da banda desenhada. Os livros 
que eu na altura conseguia encontrar que 
se propunham ensinar como fazer banda 
desenhada não diziam nada sobre a sua 
essência, ensinavam a desenhar, explicavam 
o que eram os planos básicos de cinema, 
mas depois faltava a essência da linguagem 
da BD. Como é que nós cruzamos imagens 
com texto. Por que é que o texto aqui é que 
conduz a narrativa, e ali é a imagem que o 
faz? O que é que fica de fora? O que é que 
podemos omitir? E acabei por perceber que, 
como em todas as coisas, aprende-se fazen-
do. A primeira BD que fiz era muito fraquita, 
mas percebi que aquilo que sentia que era o 
obstáculo maior na feitura da banda dese-
nhada afinal não era assim tão complicado. 
E assim que fiz essa primeira BD fiquei logo 
com vontade de fazer uma segunda... sabia 
que não dominava o meio, nem a linguagem, 
e tinha um desenho desastroso, mas acre-
ditei que iria acabar por dominar a técnica 
narrativa. E, na verdade, a técnica narrativa 
aprende-se narrando, não há receitas. Para 
o desenho há receitas, pelo menos para o de-
senho académico há receitas, há as regras da 
perspectiva e as proporções anatómicas das 
estátuas gregas, e há receitas para represen-
tar a figura humana com base no esqueleto 
e na musculatura, e há receitas para o vestir 
e para representar os drapejamentos das 
roupas e essas coisas todas. Mas cada um 
de nós tem de descobrir qual é o seu estilo 
gráfico e o seu estilo narrativo. E creio que 
para a narrativa não há receitas. Absorvem-
-se coisas lendo livros de banda desenhada, 
vendo cinema, aprende-se quando devemos 
calar-nos e quando devemos falar, quando 
devemos mudar o foco, quando devemos 
usar um enquadramento mais fechado ou 
mais aberto. Mas acho que isso é instintivo.
---

KONTINUA NO OBSERVATÓRIO (P.22) C

«Os livros que eu na altura 
conseguia encontrar que
se propunham ensinar como 
fazer banda desenhada 
não diziam nada sobre a 
sua essência, ensinavam a 
desenhar, explicavam o que 
eram os planos básicos de 
cinema, mas depois faltava 
a essência da linguagem 
da BD. Como é que nós 
cruzamos imagens
com texto.»

Agência de Viagens Lemming

CINEKOSMOS JOSÉ CARLOS FERNANDES
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M A R G A R I T A  L E D O :

«Demorámos muito a ter 
e a manter certos direitos. 

Demorámos muito
a ser nação»

M

argarita Ledo é 
escritora e cineasta, 
catedrática de Comu-
nicação Audiovisual 
na Universidade de 
Santiago de Compos-
tela. Do seu romance 
Porta Blindada (1990) 
sai a personagem mas-
culina de A Cicatriz 
Branca (2012), o seu 
primeiro filme de fic-
ção, assumidamente 
feminista. As suas longas-metragens Santa 
Liberdade (2004), Liste (2007) e Nación 
(2020) são exibidas nos Festivais de Málaga, 
Barcelona, Sevilha, DocLisboa, e em 2017 
o festival DocumentaMadrid dedica uma 
retrospectiva a esta realizadora nascida em 
Castro de Rei, Lugo.

Coordena o grupo de Estudos Audiovi-
suais e a série “Para uma história do cinema 
em língua galega”, com três volumes já 
publicados: Marcas na Paisagem (2018), A 
Floresta e as Árvores (2019), De Ilhas e Sereias 
(2020). Recebe o Prémio Nacional da Cultu-
ra Galega em 2008, em Cinema e Audiovi-
sual, e é membro da Real Academia Galega. 

Constrói os seus filmes através dos traços 
de toda a vida, e tanto nas conversas como 
nos sucessivos filmes e livros transparecem 
as suas preocupações e interesses. Depois de 
ilustrar os limites e a grandeza do século XX 
em três longas-metragens, com episódios 
épicos (Santa Liberdade), figuras históricas 
que encarnam lutas (Liste), ou a Galiza atra-
vés da mulher, do exílio e da migração (A 
Cicatriz Branca), Margarita Ledo apresenta 
Nación, que foi acolhido com entusiasmo de 
público e crítica, tendo estreado em Espa-

nha em Março deste ano, em onze cidades. 
O filme centra-se num grupo de ex-trabalha-
doras da fábrica galega Pontesa, que laborou 
entre 1961 e 2001, e tem a precariedade e 
a procura de auto-estima a pesarem nos 
pratos da balança de uma narrativa vigorosa 
e plena de ressonâncias, retrato feminino, 
geracional e colectivo, a propósito do qual 
escreveu o jornal Público.es: Poucos filmes 
recentes são ao mesmo tempo tão exigentes e 
oportunos como este ensaio poético presidido 
por uma amálgama de materiais, contando 
com recursos do documentário e da ficção.
---

É impossível ficar indiferente ao exemplo 
das trabalhadoras — a sua coragem, a luta 
na rua e nos corredores do poder, uma greve 
geral num contexto que era, convém subli-
nhar, o dos anos 1980. Até que ponto, antes 
de iniciar o filme, conhecias a história destas 
mulheres e da Pontesa?
A ideia inicial progride da perda do direito 
ao trabalho para as mulheres e do seu con-
texto — real e imaginário — para o espaço 
doméstico em resultado da chamada “recon-
versão industrial” dos anos 1980. Escolhi a 
Pontesa porque quantitativamente as operá-

rias eram maio-
ritárias, porque 
se organizaram e 
ocuparam lugares 
nos comités, porque 
criaram laços entre 
elas — o que hoje 
chamamos “frater-
nidade” —, porque, 
por acaso, vi nas 
redes sociais um 
vídeo em que uma 
delas, dirigindo-se 
para nós, para um 
“fora-de-campo”, 
dizia: “não tra-
balhem de graça 
nunca, por favor. 
Que vão à merda!” 
Procurei-a. O seu 
nome é Nieves. Pas-

sou a ser a personagem a partir da qual par-
tem todas as outras, uma espécie de Sibila 
que antecipa e que, apesar de não confiar 
no futuro, continua activa. E ao começar a 
trabalhar percebi que ainda resistiam, que 
estavam em litígio com um investidor que 
detém parte dos terrenos do Grupo de Em-
presas Álvarez, ao qual pertence a Pontesa. 
E sim, percebi melhor o caso na construção 
do filme. 
Nieves, claro, é fascinante, a vários títulos. 
Como espectadores, uma sensação muito 
gratificante enquanto vemos Nación é o 
filme ir para lá da condição de trabalhado-
ras — e interessar-se genuinamente pelas 
várias mulheres. E é curioso, elas parecem 
sentir-se muito confortáveis (embora tenha 
sido seguramente uma experiência nova para 
algumas delas).
A princípio foi o encontro com Nieves na 
horta da sua casa, falando ao acaso até 
surgirem coisas e causas que tínhamos em 
comum. Ela foi-me levando às outras mulhe-
res e eu aproveitei a sessão prévia do julga-
mento, em Setembro de 2019, para observar 
e fazer a minha escolha porque queria que 
fossem mulheres diferentes. Não queria ficar 

Entrevista de Rodrigo Francisco
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só pelo âmbito laboral, mas mostrar vestí-
gios das formas de submissão das mulheres 
“desde a noite dos tempos” e do silêncio. 
Isso é antecipado pela esfinge da primeira 
sequência: “…apagando a escuridão dos 
meus dedos”. Para sermos conscientes da 
implicação necessária, no filme foi fulcral a 
relação de transferência que estabelecemos 
entre elas e as actrizes e o activar do mesmo 
princípio: actuas para ti mesma, para dentro; 
actuas para mim e para uma obra que nos 
acolhe e nos expressa; e actuas para fora, 
para quem vai ver o filme. E ao ensaiar foi-se 
sentindo esse arranjo colectivo que confere 
textura a todo o filme, até se produzir um 
entrecruzar de vontades, ambições, de dar 
“o corpo ao manifesto” que sobressai em 
Nación.
“Vínhamos para a fábrica para escapar de 
cavar a terra. Bom, continuámos a ca-
var terra, mas tínhamos um salário que a 
terra não nos dava.” Fala-se muito da luta 
operária, mas poucas vezes vimos o que tem 
de específica essa luta para as mulheres. E 
como pode ser transformadora. Como foi 
captar essa experiência de resistência para 
estas mulheres?
As mulheres recuperam, através do filme, 
a sua experiência e aqueles momentos de 
existência que nos falam de um antes e um 
depois, como é a passagem da terra e do tra-
balho não remunerado para a fábrica, uma 
vez que filmo sempre onde os acontecimen-
tos se deram, lugares que funcionam como 
dispositivos de memória que fazem emergir 
a ferida e também a podem sarar. Porque, 
apesar de terem entrado novas na fábrica, 
com 14 anos, logo criaram relações entre 
si, reclamaram coisas pequenas e grandes, 
tomaram posição e foram solidárias com 
o movimento social à sua volta — contra a 
construção da auto-estrada AP-9, por exem-

plo, ou em prol das greves de 1972 em Vigo 
—, perderam os medos. E como somos todas 
a favor da economia produtiva, também 
filmámos as cerâmicas Arcadia ou as do 
Castro, que continuam a fabricar louça.
Podemos dizer que construir um documentá-
rio, mais do que confirmar factos, é desafiar 
o distanciamento dos episódios históricos, 
conseguir abrir horizontes (talvez chegar até 
temas muito mais universais). 
Os documentos têm um estatuto de prova 
e, ao mesmo tempo, são um dispositivo de 
distanciamento que procuro inserir, como 
temporalidade diferente e contraditória, no 
presente. Por isso procuro sempre três tipos 
de arquivos documentais: os pessoais, como 
filmes amadores e familiares; os institucio-
nais, neste caso, a reportagem de propagan-
da no momento da inauguração da Pontesa; 
os dos meios de comunicação, aqueles que 
deveríamos conhecer mas que muitas vezes 
não são divulgados. Este aspecto foi um dos 
que chamaram a minha atenção: ver muito 
material em bruto, sem edição, na televisão 
pública, que nos dá muita informação não 
apenas sobre o confronto de interesses na 
rua e na ocupação do espaço público, para 
comprovar o que está a acontecer, mas tam-
bém como modalidade do trabalho jorna-
lístico. Por exemplo, ter tempo para seguir 
acontecimentos e para filmá-los a partir de 
dentro. E hoje esta boa prática desapareceu.
Fala-nos um pouco do título, Nación. Parece 
vincular-se a um reconhecimento de sobera-
nia, e sem dúvida, uma busca de cidadania.
Eu trabalho, como criadora e como inves-
tigadora, em torno das políticas da diver-
sidade e, no caso, dos small cinemas. São 
parte de uma Nação sem estado, Galiza, e 
da sua cultura. A partir dela, expresso-me e 
relaciono-me com as outras culturas. Num 
momento do filme, duas personagens dizem 

uma frase: demorámos muito a ser nação… 
quer dizer, demorámos muito a ter e manter 
certos direitos. Porque quando te retiram o 
direito a um trabalho assalariado, que é o 
que te permite construir a tua independên-
cia, poder decidir, excluem-te da sociedade, 
da nação. Esse sentido da igualdade impreg-
na todo o filme e é o que significa Nación: o 
paradoxo da soberania popular, o reivindi-
car a cidadania com actos. 
Gostaríamos de saber mais sobre o emprego 
dos materiais de arquivo em Nación. É uma 
mistura forte: fotos de antigas minas de 
carvão de As Pontes do fotojornalista Xosé 
Castro, o fragmento de Lejos de los Árboles 
de Jacinto Esteva, imagens da TVE…
As fotos de Xosé Castro, de uma expro-
priação de terras para a construção de uma 
central térmica, é o ícone contemporâneo 
da luta camponesa na Galiza e do papel 
fundamental das mulheres nela. Uma luta 
que ressoa na que desenvolvem as operá-
rias do têxtil, da cerâmica, das conservas… 
e os seus vestígios residem em gravações 
das próprias, como as da fábrica Odosa, 
recuperadas no projecto “Contentor de 
Feminismos”, por exemplo. Além disso, 
usamos arquivos da nossa particular saída 
da fábrica, a da La Artística-Alonarti 
(1928), filmada pelo José Gil, o nosso Lu-
mière, para conferir o passado do presente, 
que é um dos fios invisíveis de Nación. Mas 
o filme não se fica pelo mundo laboral, vai 
mais além. Seja desfiando a memória da 
repressão sexista na guerra e no pós-guer-
ra, ou o modo como fomos representadas 
pelo patriarcado através de uma das suas 
instituições, a Igreja Católica, e como este 
estereótipo de histéricas foi incorporado 
por todo o tecido social. Porque o ritual 
das devotas que deitam o demo pela boca 
na romaria da Virgem do Corpiño leva-nos 
para o lugar onde nos permitem o grito. No 
resto das esferas já sabemos: “caladinha 
estás melhor.” E quem melhor o filmou foi 
Jacinto Esteva. As formas do patriarcado 
são mórbidas, estão em todas as esferas… e 
o feminismo tem como missão sair delas. 

«Vi nas redes sociais um vídeo em que uma delas, dirigindo-se para nós, para um
“fora-de-campo”, dizia: “não trabalhem de graça nunca, por favor. Que vão à merda!”»

«É o que significa Nácion: o paradoxo da soberania
popular, o reivindicar com actos a cidadania.»

ENTREVISTA MARGARITA LEDO
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Ensaio por
Filipe Varela

w
NOTA: Advirto o leitor de que serão
desvendados aspectos cruciais do
argumento e do desfecho de alguns
dos filmes analisados.

BERTURA

A parte anterior con-
templou a destruição 
do personagem central 
(PC), a primeira de três 
inflexões à narrativa 
de estrutura clássica 
(NEC) nas quais o PC 

não é preservado. Sugeri que essa inflexão 
estaria vinculada à expressão autoral de 
um certo posicionamento filosófico sobre a 
existência, manobrando a mortalidade e a 
integridade do PC. Elenquei seis posiciona-
mentos filosóficos para os quais os modos de 
destruição do PC encaminham.

Nesta terceira parte abordo a segunda 
inflexão, a falsificação do PC. Na minha 
interpretação, enquanto que na destruição 
do PC o interesse autoral era de índole mais 
indagativa, na falsificação o interesse é mais 
técnico, especificamente na técnica narra-
tiva. Veremos que a falsificação do PC é a 
inflexão da fractura, i.e., implica uma cisão 
na estrutura narrativa clássica, que põe em 
xeque a continuidade e até a causalidade. 
No limite, põe em causa o seu classicismo. 

Ordenei as três inflexões num crescen-
do de raridade e ousadia. Ao passo que a 
destruição do PC é recorrente, a falsifica-
ção é menos comum; e a transfiguração é 
incomum.

Desde logo, há um traço que distingue 
estas duas inflexões da primeira: na destrui-
ção do PC é sobretudo o Princípio Homérico 
da Preservação do Protagonista (PHPP) que 
é violado; na falsificação e na transfiguração 
do PC não só esse princípio é violado, como 
toda a estrutura narrativa é consequente-
mente subvertida. O PC é o principal agente 
usado para tal.

Retornando à destruição do PC, é também 
possível identificar um padrão entramado na 
sua motivação fundamental: a problemati-
zação da finalidade da experiência humana. 
Para contextualizar, recupero a ideia de que 
as narrativas são estruturas elásticas que 
veiculam personagens, cenários, problemas, 
ideias, inquietações, etc. E as histórias são 
experiências modais sobre universos de pos-
síveis. No espectro de tais possibilidades, um 

segmento devota-se ao questionamento da 
finalidade da experiência e existência huma-
nas. Em todos os casos de destruição do PC 
enfocados havia um aspecto experimental, 
propunham-se ou testavam-se hipóteses so-
bre a relevância e o objectivo desta coisa que 
é existir. Destruir um protagonista implica 
questões teleológicas, é inelutável. Outra ca-
tegoria ou padrão possível seria o do questio-
namento da identidade. A falsificação do PC 
cai, creio, sob essa categoria. Uma terceira 
categoria seria a da realidade da experiência 
humana. A transfiguração do PC, creio, en-
caixa nela. Finalidade, identidade e realidade 
são três eixos, ou categoriais, em direcção 
aos quais estas inflexões dilatam aquele filão 
central da interrogação narrativa — como era 
a mortalidade no Gilgameš. Retomarei estes 
aspectos de ordem mais reflexiva no final, 
mas estes eixos são úteis para ir ordenando 
algumas ideias. Agora considero a segunda 
inflexão.

A FALSIFICAÇÃO DO

PERSONAGEM CENTRAL

A falsificação do PC consiste em fazer o 
espectador crer que certo personagem é o 
personagem principal, protagonista e/ou 
herói da narrativa, revelando-se depois que 
tal não é o caso. Outro personagem assume 
então o papel de verdadeiro PC. Formulei 
uma hipótese para esta inflexão, que repes-
co: e se o PC, que parecia o protagonista, não 
só não for preservado, mas na verdade não for 
sequer o protagonista?

Porque o PC não é preservado, há um 
elemento de choque muito estimado nesta 
inflexão, tal como havia na destruição do PC. 
À falsificação acrescenta-se o interesse no 
modo como a transição entre personagens 
centrais ocorre e como afecta o percurso 
narrativo, ou serve os seus fins.

À saída, a estrutura narrativa sob o 
esquema da falsificação é semelhante à 
estrutura clássica. Um PC, um incidente 
decisivo que perturba a sua realidade, um 
problema. Cabe ao PC enfrentar o problema 
e, idealmente, ultrapassá-lo. Até aqui estão 
delineados uns clássicos primeiro e segundo 
actos. A diferença significativa ocorre então: 

no arranque do segundo acto o PC prepara-
-se para enfrentar o problema, mas nem o 
enfrenta nem é preservado. É eliminado e 
substituído. Não só porque esse PC não o é 
realmente, mas porque a narrativa que atra-
vés dele se desenvolveu é apenas o prólogo de 
uma narrativa maior onde outro se revelará 
como PC. Ou seja, temos uma micronar-
rativa, à qual se boicota o segundo acto, 
convertendo-a no gigante inciting incident de 
outra narrativa maior.

Talvez a falsificação do PC seja a suprema 
reviravolta. Do ponto-de-vista da manipula-
ção da empatia projectiva do espectador, os 
primeiros usos da falsificação do PC foram 
revolucionários na técnica narrativa. Há dois 
filmes inaugurais, centrais e programáticos, 
no uso deste recurso. Curiosamente, ambos 
estreados no ano de 1960: Psycho de Alfred 
Hitchcock e L’Avventura de Michelangelo 
Antonioni.

Em Psycho, Marion Crane toma a pri-
meira decisão sensata ao termo de uma 
cadeia de disparates, a cerca de cinquenta 
minutos de filme. Então, prestes a tornar-se 
uma heroína, é esfaqueada durante o duche, 
numa cena mítica. Percebemos então que 
a história de Marion é o veículo que nos 
conduz à de Norman Bates, um psicopata 
esquizofrénico que mata assumindo a per-
sona da falecida mãe.

Psycho é um momento singular, penso que 
inédito mesmo, e disso faz prova o persis-
tir como um dos filmes mais estudados e 
referenciados, totalmente absorvido pela 
pop culture. Está em causa a brutalidade do 
assassinato da PC naquele momento específico 
da narrativa, a ousadia e a novidade desse 
gesto narrativo, mas sobretudo a audácia de 
tornar esse homicídio um móbil que, ao mes-
mo tempo que quebra e altera inesperada-
mente a direcção da narrativa, a torna parte 
integrante de uma nova história a contar.

A ardilosa estrutura de Psycho fez furor. 
A empatia projectiva no filme ancora-se na 
aliança entre o espectador e Marion. Apesar 
de todos os seus maus juízos, o espectador 
está com Marion, e no túnel perceptivo entre 
espectador e filme, funde a sua identidade 
com a dela. Quando ela é assassinada, a 

A
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identidade do espectador projectada intra-
-filme é levada por arrasto. Nunca tal tinha 
sido feito a tal escala. A bem dos preceitos 
clássicos, o filme deveria terminar com a 
morte de Marion. Ora, Hitchcock ensaia 
a possibilidade de continuá-lo, trocando a 
identidade do PC e do espectador in media 
res, passando da identidade do assassinado 
para a do assassino.

O L’Avventura de Antonioni não é um 
crowdpleaser. Não obstante, a sua construção 
é de enorme singularidade.

A atormentada Anna embarca com o noi-
vo e um grupo de amigos — entre eles a sua 
melhor amiga, Claudia — num passeio de 
iate. O mal-estar com o noivo Sandro ante-
cipa uma ruptura. Mas quando param num 
ilhéu deserto para uma caminhada, Anna 
esfuma-se sem rasto. Sandro e Claudia 
unem esforços para encontrar Anna, mas 
acabam por envolver-se romanticamente. O 
affair tem o atractivo da proibição, padece 
da fragilidade de ambos, e é assombrado 
pela lealdade a Anna, pela sua ausência, 
e pelo seu eventual reaparecimento. Uma 
ausência que quase se torna irrelevante 
para a restante narrativa, mas que impede 
a resolução das questões sucessivamente 
levantadas.

Tal como em Psycho, o desaparecimen-
to de Anna altera a direcção da narrativa 
abruptamente; mas é a história que se de-
senrola devido a esse evento que interessou 
Antonioni, Guerra e Bartolini.

A fractura narrativa é perplexificante, 
mas o tratamento do PC em L’Avventura 
não é tão concentrado como em Psycho; 
Antonioni trabalha os outros personagens o 
suficiente para que haja um possível desen-
volvimento após a saída de cena de Anna. 
Não obstante, o desenvolvimento íntimo da 
sua personagem e o seu desaparecimento 
são cruciais para urdir a história de angústia 
que sucede, de uma paixão “amaldiçoada”.

Mais: a segunda parte de L’Avventura 
replica porventura o problema de Anna com 
Sandro, i.e., os motivos do desencanto dela, 
na narrativa de Claudia e Sandro. Através 
de Claudia, entrevemos a crise de Anna, 
intensificando sugestões para o seu desapa-
recimento. O romance falhado de Claudia e 
Sandro repete, em condições distintas, o de 
Anna e Sandro, porque através da identidade 
de Claudia aproximamo-nos da identidade 
espectral de Anna. De novo, o primeiro acto 
e o seu falso PC são elementos do extenso 
inciting incident que, numa espécie de engodo, 
conduz o espectador numa direcção inan-
tecipável. Não obstante, L’Avventura é único 
no desprendimento face ao seu falso prota-
gonista. Anna desaparece e como que deixa 
de interessar para a história, envolvemo-nos 
com Claudia e Sandro, e não há grande 
esforço para resolver esse desaparecimento, 
ou para reintegrá-lo no enredo. Mas paira em 
todos os fotogramas. Contra a regra clássica, 
o filme não procura encerrar uma das mais 
importantes storylines que abre. Antonioni 
considerou a hipótese de fechar o filme com 
a recuperação do cadáver de Anna das águas 
em redor do ilhéu de Lisca Bianca. Isso teria 
anulado o carácter fantasmagórico de Anna 

e, de algum modo, resolveria o assunto entre 
Sandro e Claudia quando a aventura termina. 
O vazio que fica com o desaparecimento inex-
plicado de Anna intensifica o vazio da aven-
tura gorada de Sandro e Claudia e prolonga o 
seu espectro muito além dessa ligação.

FRACTURAR A ESTRUTURA

Para além de uma certa crueldade para com 
o espectador, releva o aspecto decisivo da 
falsificação do PC: a fractura narrativa que 
implica. É como se o filme se partisse em 
dois. Quando todos os dados estavam lan-
çados, tudo estava em jogo, o personagem 
central é ceifado, a história subitamente pa-
rece acabar. Portanto, o que estruturalmente 
define o uso de um falso PC é a descontinui-
dade. Pensando a estrutura fílmica como 
uma função, a estrutura sob o esquema da 
falsificação seria uma função descontínua 
num ponto dito “catastrófico”. Daí a impre-
visibilidade e surpresa próprias. Quase por 
definição, a falsificação do PC implica um 
descontínuo estrutural peculiar, pois não 
se trata de uma elipse espácio-temporal a 
quebrar o fluxo narrativo (embora por vezes 
também ocorra), trata-se da implosão do 
vector central da narrativa. Uma implosão 
precoce, que ocorre por norma logo no 
arranque do segundo acto. Na destruição do 
PC a inflexão ocorre tendencialmente apenas 

no clímax do terceiro acto.
O uso desta inflexão é muito impactante 

sobre a concepção clássica de estrutura 
narrativa e sobre o espectador; além de que 
implica uma destreza técnica que pareceu 
apetecível a alguns dos cineastas mais no-
táveis. Isto, claro, embora se tenha tornado 
um expediente utilizado sobretudo no 
género “terror”, particularmente pelo efeito 
surpresa e em casos de multiprotagonista 
(recordem-se filmes emblemáticos como 
Alien [Ridley Scott, 1979] ou Scream [Wes 
Craven, 1996]). 

Nesse sentido, os grandes cineastas atraí-
dos pela falsificação do PC tentaram ampliar 
o seu espectro narrativo e formal. Julgo que 
quatro outros filmes de autores vultuosos 
corroboram e expandem a compreensão e o 
uso desta inflexão: Full Metal Jacket (Stanley 
Kubrick, 1987), Death Proof (Quentin Taran-
tino, 2007) e, de formas mais particulares, a 
fazer a ponte com a terceira inflexão, La Dou-
ble Vie de Véronique (Krzysztof Kieślowski, 
1991), e Persona (Ingmar Bergman, 1966).

Full Metal Jacket é um ensaio sobre a 
identidade, ou melhor, sobre a aniquilação 
da identidade. Born to kill, inscrito no capa-
cete do soldado Joker, é o moto resultante 
da identidade aniquilada dos soldados, 
desumanizados e convertidos em máquinas 
assassinas sob ordem.

ENSAIO TRÊS INFLEXÕES AO TRATAMENTO DO PERSONAGEM
CENTRAL NA NARRATIVA DE ESTRUTURA CLÁSSICA

Psycho (Alfred Hitchcock, 1960)

L'Avventura (Michelangelo Antonioni, 1960)



Full Metal Jacket (Stanley Kubrick, 1987)
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Kubrick, grande inovador técnico, dedi-
cou-se a Full Metal Jacket com um interesse 
primeiramente narrativo. Na típica atmosfe-
ra sufocante das suas obras, concentrou-se 
na excentricidade e efeito-choque oferecidos 
pela destruição e falsificação de dois dos 
PCs, levando a fractura estrutural a um 
ponto extremo.

Constrói uma narrativa bipartida, sendo 
a primeira parte sobre a recruta militar de 
um pelotão de soldados americanos para 
a Guerra do Vietname em Parris Island, 
e a segunda parte sobre a incursão de um 
dos elementos desse pelotão no terreno em 
Hue, um ano mais tarde, onde reencontra 
um colega da recruta, acabando embosca-
dos por um sniper furtivo. Essa bipartição, 
em dois momentos distintos da experiência 
bélica, exibe dois modos da destruição que 
a máquina militar opera sobre o indivíduo 
e permanentemente altera a sua identidade, 
desumanizando-o. 

Iniciamos Full Metal Jacket com três PCs, 
os soldados Joker e Gomer Pyle, e o sargen-
to Hartman. O soldado Cowboy, proemi-
nente na segunda parte, é aqui um persona-
gem secundário. O soldado Pyle é todavia o 
personagem principal, o protagonista e, até 
certo ponto, o herói da primeira parte — ele, 
que parecia um imprestável, revela talento 
invulgar para o tiro. Todos os problemas da 
primeira parte emanam de Pyle. Só que uma 
vez mais, no momento em que a narrativa 
poderia estar bem encaminhada, é implodi-
da com o equivalente kubrickiano à cena do 
duche de Hitchcock. Na noite da conclusão 
da recruta, Joker vai encontrar Gomer Pyle 
na casa de banho da caserna, armado de 
espingarda, no que parece um delírio psicó-
tico. E quando o sargento Hartman, que o 
massacrou, torturou e humilhou durante a 
recruta, aparece para pôr ordem na situação, 
Pyle abre fogo sobre ele. Depois suicida-se. 
A cerca de metade do filme, dois dos três 
PCs são eliminados. Mais ainda, os grandes 
problemas dramáticos até então abertos são 
cauterizados. Ao iniciar a segunda parte do 
filme, os únicos elementos que se mantêm 
são o personagem de Joker, que se revela 
finalmente como protagonista e (anti-)herói, 
e mais tarde o de Cowboy.

Mais extrema do que nos casos anterio-
res, mesmo que no de Psycho, a fractura es-
trutural em Full Metal Jacket é tão profunda, 
que se questiona se há unidade, no sentido 
de continuidade e causalidade, entre as duas 
partes do filme, ou se se trata de uma histó-
ria em dois episódios, unida pelo persona-
gem que teve a sorte de sobreviver à primei-
ra parte. Porque Kubrick, como Hitchcock, 
não só falsifica o PC, como o elimina 
brutalmente. Porém, apreciando pelo ângulo 
da identidade, sobressaem elos que unificam 
a narrativa: o novo PC vai ele próprio passar 
por um processo de transformação da sua 
identidade igualmente destrutivo; por outro 
lado, a identidade do agente destrutivo do 
clímax da segunda parte é também a de 
um personagem inesperado a fazer algo de 
inesperado, uma sniper, rapariga, adolescen-
te; uma sniper improvável, tal como Gomer 
Pyle. A unidade de Full Metal Jacket radica 

«Mas esta leitura força uma pretensa unidade sobre
um filme irremediável e deliberadamente fracturado.
Julgo que Kubrick estava determinado em experimentar
até que ponto era viável fazer um filme uno e coeso a partir 
de duas narrativas distintas. Até que ponto elas concorrem 
diferentemente para a constituição de uma mesma ideia
de desumanização militar.»

no impacto fracturante que o episódio de 
Pyle tem na dissolução da humanidade 
de Joker, e no lançamento de uma sombra 
fantasmagórica na segunda parte, reificada 
na personagem que implora pela sua própria 
execução no clímax final. Joker, que na pri-
meira parte implorou pela sua vida, executa 
na segunda parte a que implora pela sua 
morte. A disposição para desistir e morrer, 
esse horror que causou a primeira fractura 
com Pyle, é o horror que causará o desfecho. 
E a questão moral que se coloca no clímax 
evoca a experiência da primeira parte do 
filme, na medida em que convoca uma com-
ponente redentora que, não obstante, não 
pode ser preenchida. Pyle poupou Joker, foi 
misericordioso com a amizade traída; Joker 
poupa a rapariga ao sofrimento e executa-a. 
Porém, torna-se assim um assassino, de 
olhar vazio, sem medo.

Mas esta leitura força uma pretensa uni-
dade sobre um filme irremediável e delibe-
radamente fracturado. Julgo que Kubrick 
estava determinado em experimentar até 
que ponto era viável fazer um filme uno e 
coeso a partir de duas narrativas distintas. 
Até que ponto elas concorrem diferentemen-
te para a constituição de uma mesma ideia 
de desumanização militar.

SANAR A FRACTURA

Nos antípodas desta experiência está a que 
Quentin Tarantino nos oferece em Death 
Proof: nele, a estrutura bipartida é concebida 
para que a segunda parte redima e vingue a 
primeira. Indubitavelmente Tarantino con-
segue-o: Death Proof é um filme “preenche-
dor”, pois a vingança é servida (vingança, o fi-
lão transversal a toda a sua obra). Neste caso, 
a segunda parte do filme replica a primeira, 
i.e., o plot é no essencial semelhante ao da 
primeira, mudando apenas personagens, cir-
cunstâncias e contingências. Mas enquanto 
que na primeira parte Tarantino ceifa o seu 
colectivo de falsos PCs de uma só vez, numa 

cena de inesquecível brutalidade, na segunda 
parte as verdadeiras protagonistas e heroínas 
revelam-se e alteram dramaticamente o des-
fecho espectável (à luz da primeira parte). E, 
de forma indirecta, oferecem também uma 
conclusão à primeira parte.

Um grupo de amigas faz uma saída 
nocturna para copos. Num bar, um sinistro 
duplo cinematográfico especialista em cenas 
de acidentes automóveis, Stuntman Mike, 
imiscui-se no grupo, acabando por oferecer 
boleia a uma das raparigas no fim da noite. 
Quando o restante grupo de amigas parte 
de carro, Mike surge também no seu carro 
“à prova de morte”, surpreendendo-as numa 
colisão frontal a alta velocidade e provocan-
do uma carnificina da qual é o único sobre-
vivente. Na segunda parte encontramos um 
grupo de amigas distinto, uma delas duplo 
cinematográfico de acrobacias, Zoë. Desco-
brem um carro clássico que adoram à venda 
nas redondezas e vão experimentá-lo num 
test-drive. A ideia não é comprá-lo mas rea-
lizar a fantasia de Zoë de viajar no capot do 
carro, sem qualquer protecção, enquanto a 
amiga acelera estrada fora. A experiência de 
êxtase e adrenalina torna-se uma brincadei-
ra perigosa quando são surpreendidas por 
Stuntman Mike, que as persegue e abalroa 
no seu carro assassino. Só que desta vez as 
coisas correm menos bem para o homicida.

Como os filmes anteriores, Death Proof 
é descontínuo, extremamente fracturado. 
Mas, estando Tarantino sempre interes-
sado em vingança, essa fractura é sanada 
dentro do próprio filme. A falsificação das 
PCs serve então para contar a história de 
um duplo homicida, dos crimes sádicos que 
perpetrou, e de como acabou às mãos de um 
grupo de crazy bitches que estava exactamen-
te à medida do que ele pedia. Nessa óptica, 
a eliminação das PCs na primeira parte é 
indispensável para acentuar o imperativo 
de justiça que electriza a segunda parte. O 
exercício da identidade é o expediente usado 
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para redobrar o grupo de PCs da primeira 
parte sobre os da segunda: mulheres, jovens, 
bonitas, livres, aventureiras, até certo ponto, 
“frágeis”. E é o estereótipo da identidade 
feminina “frágil” que a estrutura bipartida 
de Death Proof arrasa, é ao serviço disso que 
Tarantino põe esta inflexão. Para nos apre-
sentar a escala do sadismo de Mike, Taranti-
no precisa de um grupo feminino sacrificial, 
e para resolver o problema colocado precisa 
um grupo feminino vingativo que não só 
faça justiça pelos actos contra ele perpetra-
dos, como pelos actos perpetrados sobre o 
grupo anterior. Se fosse um grupo mascu-
lino a vingar a primeira parte do filme, os 
sentimentos de justiça e preenchimento não 
eram comparáveis. A quebra narrativa serve 
portanto uma unidade identitária de pares, 
de iguais. Uma vez mais, o extenso inciting 
incident desenvolvido na primeira parte é o 
problema dramático que a segunda parte 
“resolve”. Com um acréscimo de justiça poé-
tica, tanto mais porque o segundo grupo não 
tem qualquer relação com o primeiro, ou 
fará sequer ideia do que lhe aconteceu.

TRANSIÇÃO

Se retomarmos aqueles três categoriais, 
finalidade, identidade e realidade, encontra-
-se uma progressão natural na sua sequên-
cia: a questão da finalidade é íntima da da 
identidade, e esta última convoca, na sua 
complexidade, a da realidade. Paralelamen-
te, há uma progressão natural na sequência 
das inflexões: na destruição do PC a narra-
tiva conduz à eliminação dessa figura; na 
falsificação do PC essa figura não só é elimi-
nada, como a eliminação serve para narrar 
ou talhar outra história. Conforme mais se 
avança no uso desta inflexão, surgem casos 
borderline que se posicionam em fronteiras 
singulares, mas que permitem todavia uma 
transição mais suave para a última inflexão, 

a transfiguração do PC. Isto porque esta 
inflexão de fracturas identitárias implica por 
vezes a questão da realidade da identidade.

Dentro da ficção existem princípios de 
consistência que são directamente propor-
cionais à sua verosimilitude. Por muito 
irreais ou fantasistas que certa narrativa ou 
a sua premissa possam ser, aceitamo-los 
se forem tratados de modo consistente e 
verosímil. Aí radica a deliberate suspension of 
disbelief. Ora, quanto mais se progride nesta 
inflexão, mais aquele padrão da identidade 
na falsificação do PC se intersecta com o 
padrão da realidade que esse tratamento im-
plica. Um domínio em que a falsificação do 
PC é trabalhado no âmbito da sua transfigu-
ração. E como tal o problema da identidade 
prolonga-se para um questionamento da 
realidade dessa identidade.

Kieślowski propôs uma premissa inve-
rosímil em La Double Vie de Véronique, um 
conto acerca de uma alma cindida à nascen-
ça: duas raparigas exactamente iguais, com 
o mesmo nome, mas sem relação mútua, 
nascem no mesmo dia, uma na Polónia, We-
ronika, a outra em França, Véronique. Anos 
mais tarde, jovem adulta, Weronika relata 
ao namorado a estranha sensação de que 
não está sozinha no mundo. Quando viaja 
para Cracóvia para prosseguir a sua carreira 
musical, Weronika tem um episódio de falha 
cardíaca. Após ser escolhida para soprano 
solista numa peça coral, atravessa uma 
praça pública onde decorre um protesto e re-
para num autocarro de turistas, vendo uma 
rapariga exactamente igual a si que fotografa 
os protestantes. A rapariga, Véronique, par-
te no autocarro sem reparar na sua doppel-
gänger; mas Weronika vê-a, o que a deixa 
maravilhada e feliz. Porém, na estreia com a 
nova orquestra, num clímax de emocionante 
patetismo lírico, Weronika tem um colapso 
cardíaco e morre. Neste ponto fractural, 

Kieślowski troca de protagonista: encon-
tramos Véronique, em França, acometida 
por tristeza e vazio súbitos e inexplicáveis, 
determinada em abandonar a sua carreira 
musical. Porém, elos subtis com Weronika 
vão-se impondo, nomeadamente através da 
música e de mensagens crípticas que Vé-
ronique vai recebendo. Conhece então um 
marionetista e escritor infantil, Alexandre, 
que parece pressentir a duplicidade existen-
cial de Véronique e a atrai para um encontro. 
Devo assinalar que a figura do marionetista 
é muito forte no imaginário infantil polaco, 
onde há uma grande tradição de marione-
tismo. Talvez também por isso, Véronique 
sente-se atraída por Alexandre e envolvem-
-se. Mais tarde, Véronique reencontra as 
fotografias da viagem à Polónia e vê, entre os 
protestantes, a imagem de Weronika, igual 
a si. Compreende então que o sentimento 
da existência de alguém congénere não era 
imaginada. E quando Alexandre lhe explica 
que tem duplos de todas as marionetas para 
poder substituir uma por outra caso alguma 
se estrague, Véronique parece encontrar um 
doloroso sentido para a sua duplicidade com 
Weronika. 

A fractura narrativa que advém da perda 
trágica de Weronika catalisa a história de 
Véronique e acaba por dobrar a sua linha 
narrativa até a fazer novamente tocar 
naquele momento em que intersectou a 
paralela de Weronika sem se aperceber. Esta 
sofisticação narrativa e o fatalismo trágico 
concorrem para a construção de um uni-
verso semi-onírico não apenas convincente, 
mas pertinente, pela amplificação imagina-
tiva que oferece ao tema de uma identidade 
zigótica transcendente, mas coexistente. 
Weronika efectivamente vê Véronique e 
reconhece-a como a igual cuja existência 
ela pressentia — revelação que, porventura, 
precipita o colapso fatal. Mas Véronique não 
a vê. A destruição e falsificação da primeira 
protagonista, Weronika, é o recurso que 
permite a Kieślowski despoletar a sequência 
de eventos que motivarão a nova protago-
nista, Véronique, a descobrir a existência 
e realidade da sua dupla polaca. A morte 
de Weronika precipita um vazio e deso-
rientação existenciais em Véronique que se 
tornam o problema dramático e que têm de 
ser escrutinados.

A fractura de La Double Vie de Véroni-
que, em particular a falsificação da PC, é 
singular, mas não constitui a surpresa ou a 
cisão de outras já abordadas. Por um lado, 
o espectador antecipa que algo de funesto 
acontecerá à PC; por outro, a mudança de 
PC recai sobre alguém que é em tudo igual 
ao anterior. Não obstante, o filme labora 
uma existência dupla que, apesar de parecer 
exactamente igual (excepto pela geografia), 
é diferente. E a fractura narrativa usa-se da 
diferença entre ambas as PCs (física) para 
demonstrar a sua unidade (espiritual).

Há porém casos mais extravagantes do 
uso desta inflexão, com especial ênfase na 
estrutura narrativa, na alteridade identi-
tária, e na sugestão de realidades quase 
indiscerníveis. O melhor que me ocorre é o 
Persona de Bergman. 

ENSAIO TRÊS INFLEXÕES AO TRATAMENTO DO PERSONAGEM
CENTRAL NA NARRATIVA DE ESTRUTURA CLÁSSICA

«A fractura narrativa usa-se da diferença entre ambas
as personagens centrais (física) para demonstrar
a sua unidade (espiritual).»

La Double Vie de Véronique (Krzysztof Kieślowski, 1991)
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Creio que uma sinopse do plot demonstra 
o meu ponto. Uma actriz de teatro deixa 
de falar, deliberadamente. A sua médica, 
convicta de tratar-se de um transtorno 
psicológico, recomenda-lhe o acompanha-
mento de uma enfermeira, Alma, e repouso, 
oferecendo a sua casa de verão para tal. 
Elisabet e Alma partem para lá e o objectivo 
é que Alma ajude Elisabet a reestabelecer-
-se e a recuperar a fala. Durante a estadia, 
Alma confidencia vários episódios passados 
e angústias a Elisabet e começa a sentir nela 
uma amiga. Mais tarde, intercepta uma 
carta de Elisabet ao marido, onde a actriz se 
refere em termos desdenhosos e pouco em-
páticos às confissões da enfermeira. Alma, 
sentindo-se traída, altera a postura para com 
a actriz e entram numa escalada de confron-
tação, ao mesmo tempo que aspectos da 
biografia de ambas se cruzam e se tornam 
armas de arremesso. Finalmente, Alma con-
segue vencer a confrontação mental e fazer 
Elisabet falar. A actriz regressa aos palcos e 
Alma abandona a casa de Verão.

Com isto quero sublinhar que a narrativa 
de Persona é rigorosamente clássica; mas 
quem já tiver visto o filme dificilmente o re-
conhece nesta descrição factual. Isto porque 
Persona é um filme sobre identidade, como 
o título alude, mas também sobre a trans-
figuração dessa identidade em planos cuja 
realidade é sucessivamente estratificado. 

Primeiro, trata-se de um caso em que a 
falsificação do PC é sui generis. O filme ofere-
ce-nos dois PCs que partilham o protagonis-
mo, embora, na nossa tópica, Elisabet seja a 
personagem principal e Alma a protagonis-
ta. Não obstante, e apesar do silêncio de Eli-
sabet e da verbosidade de Alma, há dois PCs 
trabalhados paralelamente. O que é sugerido 
ao espectador a certo ponto do filme é que 
provavelmente não está diante de dois PCs, 
mas de apenas um, o qual, num nível de rea-
lidade especificamente fílmico, corresponde 
a uma consciência bissectada, em diálogo e 
luta consigo própria. Bergman experimenta 
trabalhar dois PCs para deixar o espectador 
suspenso sobre a realidade do que viu e sobre 
a identidade una ou dúplice daquelas figuras. 
Recorde-se que a obra arranca desafiando as 
primeiras impressões: no prólogo, a cena no 

«É o estereótipo da identidade 
feminina “frágil” que a 
estrutura bipartida de Death 
Proof arrasa, é ao serviço
disso que Tarantino põe
esta inflexão.»

Death Proof (Quentin Tarantino, 2007)

hospital sugere estarmos numa morgue, mas 
aquelas pessoas estão afinal vivas. E sabe-
mos que estamos dentro de um filme, em 
território ficcional, numa realidade alterna-
tiva: Bergman abre Persona com a incandes-
cência da lâmpada do projector de cinema, 
misturando imagens e cenas de realidades 
completamente distintas (embora unificadas 
pelo tema da morte). Sempre que nos envol-
vemos demasiado na realidade da narrativa, 
recorda-nos que estamos só a ver um filme.

Da mesma forma que propõe um caso 
de falsificação peculiar e altamente inter-
pretativo, o filme é fracturado, e várias 
vezes literalmente fracturado, mas há uma 
unidade e coesão promovidas por essa iden-
tidade ambiguamente dúplice, num esquema 
narrativo que alterna entre vários níveis de 
realidade, e que sugestiona a sua consis-
tência a partir dessa alternância. Elisabet, 
com o seu episódio de mutismo durante a 
representação de Electra, tomou uma deci-
são consciente. Alma antecipa um confronto 
mental poderoso, e confessa à médica que 
receia não estar à altura. Não obstante, 
aceita. Que Alma é um alter-ego de Elisabet 
é sugerido pela escolha do nome Alma para 
o personagem da enfermeira, fortalece-se 
com a proximidade confessional de Alma a 
Elisabet, e concretiza-se com a enigmática 
e semi-onírica sequência do espelho, em 
que Elisabet expõe o rosto de Alma, num 
plano que se tornará o leit-motiv da restante 
obra. Mais tarde, quando essas proximidade 
e cumplicidade imaginadas se quebram, a 
ideia de fractura é levada por Bergman à 
letra: o filme é interrompido, a película parte 
e queima. Não só a ideia ingénua que Alma 
tinha da actriz se estilhaça, o próprio filme 
colapsa, interrompendo a suspensão da nos-
sa descrença e recordando-nos que estamos 
diante de uma realidade fabricada. A partir 
daí, desdobra-se em realidades misturadas, 
em vários níveis até certo ponto difíceis de 
discernir, entre focos e desfoques, entre so-
nhos e rememorações, desafios e confronta-
ções, presenças e ausências. A peça de teatro 
dentro da história dentro da experiência de 
construção de personagem dentro do arre-
pendimento dentro do devaneio existencial 
dentro do filme.

A assimetria entre a imagem que am-
bas as PCs fazem uma da outra produz um 
duelo mental que procura persuadir-nos da 
semelhança, literalmente a superposição de 
ambas as personas e respectivas biografias 
(o plano do rosto fusionado, sim, esse!), 
culminando na vitória de Alma, forçando 
Elisabet a dizer a palavra decisiva, a vampi-
rizá-la, acabando por dominá-la. Finalmen-
te, remete-a para o seu carácter ficcional de 
Electra, personagem de uma peça, dentro 
de um filme; em certo sentido, destroçada. 
E ficamos com Alma que, porventura após 
vencer e absorver Elisabet, parte sozinha. 

Persona tem que ser interpretado à luz 
da fractura desta inflexão, da hipótese de 
um peculiar falseamento e transfiguração 
do PC, questionando a sua identidade e 
realidade, e projectando esse questionamen-
to no próprio carácter ficcional do filme. Aí 
revela-se como poderoso exercício cinemato-
gráfico em matéria de construção estrutural 
e na fascinante experimentação do potencial 
não-standard da narrativa clássica.

SUMÁRIO

Nesta parte analisei a segunda de três infle-
xões que tendencialmente violam o PHPP, a 
falsificação do PC. Apresentei a falsificação 
no âmbito do impacto subversivo que tem 
sobre a estrutura narrativa clássica, ao in-
troduzir uma poderosa fractura narrativa, e 
implodindo o seu principal vector, o PC. Ou 
seja, e se o PC não só não for preservado, como 
não for sequer o protagonista? Para além do 
efeito-choque e das perturbações narrati-
vas que este dispositivo provoca, a resposta 
à questão sugeriu que estariam em jogo 
questões de identidade, quer dos persona-
gens, quer do espectador. Apontei em alguns 
filmes elementos-chave da flexibilidade 
estrutural que esta inflexão propicia, no seu 
potencial mais fértil e inovador. Finalmen-
te, defendi que o problema da identidade se 
prolonga, em alguns exercícios, no da reali-
dade, introduzindo a última inflexão,
a transfiguração do PC.



osé Carlos Fernandes 
nasceu em Loulé, 
no sul de Portugal, 
em 1964. Não teve 
qualquer formação ar-
tística e, se na infância 
manifestou alguma 
inclinação para o dese-

nho, nunca a desenvolveu, pois em jovem era 
assaz preguiçoso e abúlico. A sua vida to-
mou outro caminho: não voltou a desenhar 
durante anos e enveredou pela Engenharia 
do Ambiente.

Hoje, porém, é o “testa-de-ferro” de uma 
firma sediada em Nagha Kalat, no Beluchis-
tão, que inunda o mercado mundial com 
BD barata e de péssima qualidade e explora 
o trabalho de adolescentes paquistaneses. 
Os autores de BD da Europa já solicitaram 
a tomada de medidas que os salvaguardem 
“desta maré de BD grosseiramente desenha-
da e isenta de responsabilidade social — um 
exemplo acabado dos malefícios da globali-
zação e do capitalismo selvagem”.

Outra queixa frequente tem a ver com as 
biografias com que JCF se apresenta em li-
vros e catálogos de exposições, que são sem-
pre diferentes e estão minadas por contradi-
ções, incongruências, imposturas flagrantes 
e reivindicações fantasiosas. Entre outras 
bizarrias, JCF tem o hábito bastante irritan-
te de se apresentar como autor já falecido. 
A verdade é que há muito que não é visto 
em público e não possui perfil no Facebook 
ou quinta no Farmville, o que dá azo a que 
pululem boatos que lhe atribuem ocupações 
tão diversas como redactor dos tweets de 
Sua Santidade ou instrutor de badminton e 
personal shopper de Kim Jong-un.

Tens um antes e um depois em termos
da tua obra?  
Sim, e tem a ver com a descoberta de um au-
tor americano, que é o Ben Katchor, autor de 
Julius Knipl, Real Estate Photographer. Andei 
durante anos a fazer coisas muito variadas, a 
experimentar narrativas diferentes e, dentro 
das minhas limitadas capacidades, estilos 
gráficos diferentes, e nunca assentei num 
modelo. Quando vi pela primeira vez o Julius 
Knipl foi num fanzine, e fiquei logo fascina-
do pela história e pela forma como esta era 
contada. Mais tarde, por coincidência, um 
amigo meu que estava nos Estados Unidos 
também deu com o Julius Knipl e emprestou-
-me o livro, e eu fiquei ainda mais fascina-
do. E inspirei-me no registo narrativo e no 
grafismo muito simplificado de Julius Knipl 
para criar A Pior Banda do Mundo. Na série 
de Katchor, a personagem de Julius Knipl 
vincula as histórias todas, mas as histórias 
são muito “soltas”, na verdade são completa-
mente independentes, são um rosário de pes-
soas e situações com que Julius Knipl se vai 
deparando. Por coincidência, quase simulta-
neamente com a “descoberta” de Julius Knipl, 
li A Vida Modo de Usar de George Perec, que 
é construído em puzzle, em mosaico: cada 
capítulo corresponde a um apartamento ou 
a uma divisão de um prédio muito grande, 
cada um com as suas personagens e as suas 
histórias de vida; mas essas histórias entrete-
cem-se subtilmente, e há uma meta-narrativa 
que emerge; ou seja, as narrativas individuais 
estão todas articuladas numa grande nar-
rativa, embora de uma forma elástica... não 
necessariamente para as peças se encaixa-
rem todas. O facto de ter lido os dois livros 
ao mesmo tempo, deu-me a solução para A 
Pior Banda do Mundo. Nesta, os membros 
do quarteto de jazz que é a A Pior Banda 
do Mundo funcionam como vínculo — não 
obrigatório — entre as diversas histórias, 
embora o seu papel nessas histórias possa ser 
apenas o de testemunha ou transeunte. Eu 
só as faço intervir de vez em quando, quando 
acho que é oportuno, quando acho que se 
encaixam naquela história, convoco-as. Foi 
por volta de 1998 que fiz o primeiro álbum 
d’A Pior Banda do Mundo, e fiquei satisfeito 
com o resultado, percebi que tinha encontra-

J

22
Observatório
Edgar Pêra volta a invadir o Observatório, fazendo dele um prolon-
gamento do seu Cinekosmos, e sobretudo uma montra do trabalho 
dos seus autores de BD favoritos. Agradecemos a ingerência.

«Nunca me ficaria por escrever só palavras.
Nunca senti qualquer impulso para isso, não tenho talento
para isso, leio o que os outros fazem, admiro o que
os outros fazem e fico-me por aí.»

do o modelo narrativo que procurava — sem 
o saber — há anos. Tinha uma série de his-
tórias na minha cabeça que não sabia como 
colocar no papel, e A Pior Banda do Mundo 
proporcionava saída para boa parte delas. 
Foi como descobrir o meu meio de expres-
são mais natural: poderia fazer histórias d’A 
Pior Banda do Mundo indefinidamente, pois 
a “fórmula” é muito livre, aquele “universo” 
só tem como condicionante passar-se naque-
la cidade. Claro que também impus a mim 
mesmo a regra de cada história se resolver 
em duas páginas. Quando as regras muito 
flexíveis, muito soltas, não são impedimen-
tos. Só devemos adoptar regras se elas nos 
forem úteis. E estas eram tão soltas, que não 
me causavam nenhum embaraço.
Portanto é uma mistura de puzzle com seres 
contista. Às vezes lembro-me de vários es-
critores, quando leio as tuas BDs... eu sinto 
que as tuas BDs transcendem por completo 
aquele universo do Katchor e criam um em 
que, para além do lado gráfico, há uma preo-
cupação literária que raramente se encontra 
na banda desenhada. 
Quando as ideias me vinham, era sempre 
para estarem articuladas com as imagens. 
As imagens poderiam não me ocorrer logo 
no momento, mas todas as histórias que 
concebi destinaram-se a ser contadas com 
imagens. Mesmo quando experimentei fazer 
coisas que já não são classificáveis como BD, 
como é o caso de A Última Obra-prima de 
Aaron Slobodj, que é um livro que combina 
imagens soltas aparentemente sem relação 
entre si e textos, também eles sem relação 
entre si, acompanhado por um “aparelho” 
crítico de enquadramento em tom pseudo-
-académico. Não cabe dentro de definição 
de banda desenhada, mesmo esticando-a 
muito... mas é uma articulação narrativa de 
imagens e texto.

Nunca me passou pela cabeça escrever 
um conto, um romance, qualquer narrativa 
só com texto. Posso tentar dilatar as con-
venções da BD ou estabelecer articulações 
menos ortodoxas de texto e imagem, mas 
nunca me ficaria por escrever só palavras. 
Nunca senti qualquer impulso para isso, 
não tenho talento para isso, leio o que os 
outros fazem, admiro o que os outros fazem 
e fico-me por aí.
Tu escreves mesmo para banda desenhada.
Exacto, a minha ideia é essa.
Mas também tens um lado forte literário...
A Agência de Viagens Lemming é uma
encomenda, certo?
É. Foi-me encomendado pelo Diário de No-
tícias para ser uma tira só, para sair todos os 

José Carlos Fernandes
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dias em Julho e Agosto de 2005, tendo ape-
nas 15 dias de arranque como “almofada”: 
“Como conseguirei desenrascar-me a fazer 
uma tira todos os dias se não tenho queda 
para este formato?”. E então pensei: “Com 
o traquejo que ganhei com A Pior Banda do 
Mundo poderia tentar fazer alguma coisa no 
mesmo estilo narrativo, ou seja, uma página 
auto-conclusiva mas com evolução, ou seja, 
oferecendo, ao mesmo tempo, um naco de 
narrativa semi-fechada a quem comprasse só 
o jornal ocasionalmente, e um arco narrati-
vo mais longo para quem lesse a sequência 
toda. Era muito arriscado fazer uma página 
de banda desenhada por dia não havendo 
nada preparado para trás, não havia argu-
mentos, não havia absolutamente nada. Mas 
senti que mais facilmente conseguiria fazer 
uma página de BD por dia do que uma tira 
por dia, embora desse, claro, mais trabalho. 
Achei que com a tira iria acabar a fazer um 
trabalho do qual não iria gostar.
E fizeste bem.
E portanto atirei-me de cabeça para aquilo. 
Durante dois meses trabalhei durante 16 
horas por dia, sem sair de casa, preso à mesa 
de desenho. E sempre sob tensão, porque 
cada página praticamente estava a ser publi-
cada à medida que ia sendo terminada. Foi 
um ritmo alucinante; não tenho uma página 
de esboços, pois era tudo desenhado na 
prancha directamente. A proposta foi feita 
com duas semanas de avanço, mas eu gastei 
a primeira semana a pensar nas linhas gerais 
de orientação, para definir o universo e o 
tipo de histórias, os parâmetros da “reali-
dade” daquele mundo imaginário. Portanto 
fiquei só com uma semana de “almofada” 
e não podia andar a fazer experiências ou 
cometer erros. As pressões e as limitações 
nem sempre são necessariamente negativas, 
se nós conseguirmos tirar delas o melhor 
partido, acabam por produzir algo que nun-
ca faríamos de livre e espontânea vontade. 
Se calhar teria continuado a fazer histórias 
d’A Pior Banda do Mundo e não teria tido, 
só por mim, a iniciativa de “abrir” um novo 
universo. Apesar de ter um estilo narrativo 
similar ao de A Pior Banda do Mundo, A 
Agência de Viagens Lemming permitiu-me 
explorar histórias “exóticas”, que não “ca-
biam” na cidade de A Pior Banda do Mundo. 

A “acção” de A Agência de Viagens Lemming 
decorre quase integralmente dentro de uma 
agência de viagens, uma agência de viagens 
digamos “platónica”, dado que as duas 
personagens nunca saem da sala; passam 
todo o livro numa salinha a falar de locais 
distantes. Nisto fui inspirado pelo conceito 
de As Cidades Invisíveis de Italo Calvino, 
cuja acção decorre sempre no palácio de 
Kublai Khan, e tudo o que sabemos sobre as 
cidades do seu império é aquilo que Mar-
co Polo descreve ao Khan, as cidades são 
inteiramente um trabalho de imaginação. 
O conceito-base para A Agência de Viagens 
Lemming inspira-se no das Cidades Invisíveis 
e em particular no contraste entre o vasto 
mundo de que se fala e o espaço fechado 
onde decorre a acção. 
Gostas muito de classificar.
Sim.
Tu adoras criar tipologias e géneros de 
actividades, géneros de pessoas, géneros de 
obsessões. Aquilo tem um lado também de 
livro de curiosidades, não é?
Gabinete de curiosidades, gosto muito disso. 
De bizarrias. Mas há uma regra que sempre 
presidiu às minhas histórias: foi nunca usar 
a bizarria pela bizarria, nunca o fantástico 
pelo fantástico, nunca a imaginação pela 
imaginação. A bizarria tem de ter sempre 
causa e consequência, desempenha sempre 
uma função na narrativa. Sou um bocado 
moralista, talvez isso para alguns leitores até 
possa ser irritante. Uma vez disseram-me 
“As suas histórias são muito cínicas” e eu 
respondi “Sou o contrário dum cínico, um 
cínico acha que não existem valores, eu sou 
um moralista”. Tenho uma visão sobre o 
mundo e tento vertê-la nas histórias, mesmo 
que não de uma forma impositiva ou explí-
cita. As minha histórias são sarcásticas ou 
irónicas, mas cínicas espero que não.
Têm um lado de fábulas também, não é?
Sim, sim.
As tuas histórias têm sempre algo de extra-
vagante... Por exemplo, aquelas da senhora 
que empresta o marido à vizinha para cortar 
a relva, porque ele se julga um cortador de 

relva. Isso é duma série de BDs de uma pági-
na com só uma imagem. Como é que nasceu 
o livro Pessoas que Usam Bonés com Hélice? 
Isso têm uma génese completamente dife-
rente das outras, e que hoje pode ser difícil 
de compreender. No final dos ano 90, já não 
me lembro como, entrei em contacto com 
uma editora belga, La Cafetiere, que estava 
interessada em publicar coisas minhas; a 
editora pediu-me BDs para o seu website, o 
que na altura era uma coisa relativamente 
nova. A internet de então era lentíssima e as 
páginas de banda desenhada levavam uma 
eternidade a serem carregadas; ora, uma 
das coisas com que sempre me preocupei é 
o ritmo de leitura da banda desenhada; cada 
leitor tem o seu ritmo, mas o autor tem de 
fazer por que a leitura seja fluida. Isso foi 
também uma das razões por que eu nunca 
gostei dos pormenorzinhos e dos acaba-
mentozinhos e dos mil soldados do exército 
serem todos representados, porque isso 
empasta graficamente e retarda a leitura, 
o olho do leitor fica preso nesses detalhes. 
E nota-se na maior parte dos autores de 
BD que também têm talento como pintores 
ou ilustradores: eles são mais elaborados 
quando pintam ou quando ilustram, e quan-
do fazem banda desenhada têm um estilo 
mais depurado precisamente por causa da 
questão do ritmo de leitura. Eu achava exas-
perante a velocidade com que as páginas 
carregavam e pensava “Se eu não tenho pa-
ciência para ler, as outras pessoas também 
não vão ter”, e então ocorreu-me “Vou fazer 
histórias só duma vinheta, compactas”. Ou 
seja, a ideia nasceu duma limitação técnica 
que hoje é completamente risível. Quando 
começa a criar-se uma obra, há regras e ba-
lizas que começam a surgir automaticamen-
te, há umas que nós ainda podemos mudar 
e esticar, mas a partir de certa altura aquilo 
solidifica. Pensei “Isto vai ser um registo 
delirante de pessoas extravagantes, com 
pensamentos mirabolantes”, e ficou assim. 
E então fiz 40 ou 50. 

José Carlos Fernandes
«A bizarria tem de ter sempre causa e 
consequência, desempenha sempre uma função 
na narrativa. Sou um bocado moralista»

Edições espanhola
e polaca de A Pior
Banda do Mundo



O
b
se

rv
at

ó
ri

o.
J
O
S
É
 
C
A
R
L
O
S
 
F
E
R
N
A
N
D
E
S,
 
2
0
0
3.
 
P
R
A
N
C
H
A
 
D
O
 
L
I
V
R
O
 
A
 
PI
O
R
 
B
A
N
D
A
 
D
O
 
M
U
N
D
O
 

2:
 
O
 
M
U
S
E
U
 
N
A
CI
O
N
A
L
 
D
O
 
A
C
E
S
S
Ó
R
IO
 
E
 
D
O
 
IR
R
E
L
E
V
A
N
T
E
 
(D
E
V
I
R)
.


