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Editorial

s edições de Dezembro do Argumento têm sempre uma certa 
tendência festiva, não tanto pelo Natal — também não temos 
nada contra! — mas mais porque no dia 16 se celebra o aniversá-
rio do Cine Clube, que em 1955 realizou a sua primeira sessão. 
De facto, um dia como outro qualquer. Excepto na sua excessiva 
proximidade daquela outra festa: outras pessoas, menos famin-
tas, talvez tivessem esperado os quinze dias que faltavam para o 
ano novo para iniciar uma actividade. Ainda por cima uma acti-

vidade tão revolucionária! Mas nós não. Três dias depois da comunicação, por parte 
da Inspecção dos Espectáculos, da autorização do exercício das suas actividades, a 
Comissão Organizadora do Cine-Clube de Viseu aprontou a projecção de uma comédia 
britânica no Cine Rossio. 

Há quem diga que o parto é o primeiro trauma, e, efectivamente, aquela urgência 
ficou impressa no âmago deste corpo mutante, orientando sempre os seus gestos e 
intenções até agora. Se deixamos para amanhã, é porque não nos deixam fazer hoje. 

Não é com falsa tristeza que notamos que o Cine Clube não se tornou menos ne-
cessário na cidade de Viseu ao longo de todos estes anos. A sua missão é tão actual e 
importante quanto era para os seus fundadores. E nem por isso o caminho se tornou 
mais fácil! Outras pessoas, menos famintas, talvez já tivessem mandado tudo para o 
Inferno. Enquanto se é necessário, não se pode ser simplesmente desejado. E enquanto 
se luta para defender um território, não se pode atirar setas ao sol.

Mas nós atiramos. Uma ou outra.
Em Março lançámos uma convocatória, em parceria com a nossa amiga Transit. 

Cine y otros desvíos, com o objectivo de reunir vários olhares sobre um mesmo tema 
— o lugar do cinema no deserto frenético duma realidade compartilhada — cosendo-
-os num todo que desse ferramentas aos leitores das duas revistas para encarar e re-
flectir acerca do momento e, nele, da sua própria condição de espectadores, criadores, 
estudiosos, cidadãos.

Ao longo do ano fomos recebendo, de vários pontos da Península Ibérica, pro-
postas estimulantes e variadas, que nos confirmaram a relevância da iniciativa, bem 
como o seu potencial. Não pudemos acolher todas, mas alegrámo-nos muito com a 
participação ampla e com a sua alta qualidade, que generosamente vão contribuindo 
para o florescimento destes projectos editoriais.

Os textos que vão ler neste número do Argumento e na Transit deste mês não 
esgotam, porém, a selecção final desta convocatória. A publicação dos trabalhos es-
tender-se-á ao ano de 2022, de forma a prolongar a reflexão, a criar vários momentos 
que possam ir pontuando um processo crítico de digestão, e a alimentar um debate 
vivo e significativo.

Começamos com estas vinte e oito páginas, fortemente concentradas, invadidas 
até em rubricas habituais, como Na Retina, desta vez a de Lucas Santos, ou o Ob-
servatório, um amuse-gueule relativo a dois vídeo-ensaios recebidos no âmbito da 
convocatória.

Como preâmbulo ao conjunto dos conteúdos deste dossier, pensámos em promover 
uma conversa que estabelecesse alguns pontos de partida e traçasse possíveis linhas a 
seguir ou desenvolver, e que, já agora, pudesse, de alguma forma, simbolizar também 
a cooperação entre o Cine Clube e a Transit. Para isso, e para nossa grande felicidade, 
contámos com Helena Santos e Carlos Losilla, cujos respectivos trabalhos acompa-
nhamos há alguns anos com entusiasmo, e que compuseram diante dos nossos olhos 
justamente esse panorama complexo que procuramos vislumbrar. Aqui encontrarão o 
sumo dessa conversa, mas podem vê-la completa online, na página do Cine Clube.

Feliz aniversário a todos os nossos sócios, amigos, inimigos, cúmplices e fãs! 

A

CINEKOSMOS
EM MAIS UM CAPÍTULO DOS SEUS ARKIVOS
CINECOMIX, EDGAR PÊRA ENTREVISTA
JERRY ROBINSON.
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ejo às vezes concomi-
tâncias ou, por assim 
dizer, trajectos que se 
desenham no mapa do 
cinema como novas e 
inesperadas estradas, 
correspondências que  
não chego a compre-

ender se estão ali de forma objectiva ou se, 
pelo contrário, são produto da minha ima-
ginação, que traçou caprichosamente esses 
caminhos inauditos. É o caso de uma cha-
mativa coincidência entre três filmes muito 
diferentes, que só têm em comum o facto de 
terem sido vistos depois dessa interrupção 
de todas as coisas que aconteceu durante os 
meses em que a pandemia de COVID-19 teve 
maior impacto à nossa volta. E é uma coin-
cidência gerada, além do mais, no seio de 
um conjunto raro, extravagante, porque não 
só se trata de filmes díspares, mas também, 
na opinião deste cronista, de dois títulos 
de interesse moderado e um terceiro muito 
mais substancioso.

Primeiro foi Pieces of a Woman (2020), de 
Kornél Mundruczó, visto numa popular pla-
taforma de streaming. Um drama hollywoo-
desco mais ou menos rotineiro, enésima 
recriação da dor de uma mãe pela perda pre-
matura de um filho; um filme irregular como 
tantos outros, com alguns momentos mais 
finos e outros mais vulgares. Mas, no meio 
de tudo isso, os detalhes injectam um exótico 
veneno, plantam um húmus temático de todo 
inesperado num filme com estas característi-
cas. A veterana Ellen Burstyn, que interpreta 
a mãe da protagonista, pronuncia uma breve 
confissão, filmada em primeiríssimo primei-
ro plano, em que evoca as suas origens como 
filha de uma sobrevivente do Holocausto 
e declara o peso de viver sentindo o vazio 
deixado pelos que ficaram para trás. Teria 
sido um detalhe fútil, não fosse a conclusão 
do filme a piscar o olho à noção de imagem 
ausente — directamente relacionada com 
os campos de extermínio na filmografia de 
Claude Lanzmann — quando a protagonista, 
afundada numa depressão insondável pela 
morte do seu bebé, se decide a usar o talão 
de uma loja de impressão de fotos e enfrenta 
por fim as imagens captadas imediatamente 
depois de dar à luz, durante os escassos mi-
nutos que o seu filho sobreviveu. Só a visão 
dessas fotografias provoca a catarse que a 
tira do seu poço de amargura.

Poucos meses depois, chegou Uma Miúda 
com Potencial (Promising Young Woman, 
2020), de Emerald Fennell. Outro filme 
desigual, com algumas coisas apreciáveis 
e outras entediantes, talvez mais original, 
mas também mais pretencioso do que o de 
Mundruczó. E nele, mais uma vez, a revela-
ção-chave produz-se quando a protagonista 
entra em contacto com umas imagens per-
didas que mudam por completo o rumo das 
coisas. Cassandra, a miúda com potencial do 
título, vive traumatizada pela perda da sua 
amiga Nina, que acabou com a própria vida 
não conseguindo superar as sequelas de uma 

violação numa festa universitária, consu-
mada com a cumplicidade dos colegas e a 
ulterior passividade das autoridades legais 
e académicas. Ora, quando a nossa heroína 
crê ter finalmente encontrado um compa-
nheiro que corresponde a um modelo de 
masculinidade positiva, um homem bom que 
a reconcilia com o amor e as relações entre 
casais, chega às suas mãos um velho vídeo, 
que contém a violação cometida contra a sua 
amiga. E a gravação revela diante dos seus 
olhos que esse suposto homem bom a quem 
ela se juntou esteve lá, que foi mais um dos 
cúmplices da violação, e que, portanto, atrás 
das suas formas de namorado perfeitinho e 
sensível esconde-se uma culpabilidade invisí-
vel e inconfessa. As imagens perdidas, enfim, 
desmascaram a hipocrisia que enverniza 
uma nova normalidade falsamente pacifi-
cadora, secretamente injusta. E Cassandra 
retoma a senda que guiava os seus passos, 
que é também a de tantos westerns e thrillers, 
um dos relatos por antonomásia do cinema 
americano: a consumação de uma vingança.

O cronista podia pensar que se tratava de 
uma coincidência fútil, mas reagiu de novo 
quando, um pouco mais à frente, viu Wife 
of a Spy (Supai no tsuma, 2020), o último de 
Kiyoshy Kurosawa e um filme, este sim, 
muito mais sólido, tanto pela elegância da 
sua mise-en-scène como pelo tom e pela 
precisão da sua narração. Estamos agora 
perante uma produção japonesa mas tam-
bém perante um filme de espionagem com 
um certo ar de cinema americano clássico, 
como se víssemos uma longa-metragem de 
Michael Curtiz ou Frank Borzage realizada 
pelos anos da Segunda Guerra Mundial, que 
é precisamente o contexto em que se passa 
Wife of a Spy. Os protagonistas são Satoko e 
Yusaku, um casal abastado que, nos tempos 
livres, realiza filmes caseiros que imitam as 
tramas e o ambiente do cinema noir america-
no. Yusaku, o marido, volta de uma viagem 
de negócios na Manchúria, então ocupada 
pelo Japão, em que conseguiu filmar algu-
mas imagens valiosas não de ficção, mas do-
cumentais: o registo dos crimes cometidos 
pelo exército imperial, cruéis experiências 
de guerra biológica a que são submetidos 

os prisioneiros chineses. Sendo um cidadão 
liberal e pró-ocidental, Yusaku empreende 
uma missão como espião freelancer, em que 
Satoko também acaba por se envolver, que 
consiste em fazer chegar as suas filmagens 
aos Estados Unidos, com o objectivo de que 
essa revelação desate a guerra entre ambas 
as potências e acabe por derrubar o governo 
filo-fascista do seu país. Algo que, como 
sabemos, aconteceu efectivamente depois do 
ataque à base naval de Pearl Harbor, e não a 
partir da descoberta das images manquantes 
fabuladas no filme; mas não estamos num 
filme apegado à realidade histórica, mas sim 
numa ficção em que Kiyoshi Kurosawa, à 
sua maneira, materializa as imagens ausen-
tes que sobrevoam Shoah (1985) de Claude 
Lanzmann. Ou seja, essas filmagens dos 
campos de concentração e extermínio cuja 
carência Jean-Luc Godard denuncia nas 
suas Histoire(s) du cinéma (1989-1999) como 
um fracasso global do cinema enquanto 
arte do século XX. E, já a chegar ao final do 
filme, quando os próprios militares japo-
neses vão assistir à projecção das imagens, 
deparam-se com uma mudança significativa: 
as filmagens dos crimes de guerra foram 
substituídas pelo thriller caseiro dos protago-
nistas. O cinema de ficção toma o lugar das 
imagens ausentes, algo que, na verdade, o 
próprio Kurosawa está a fazer no seu filme, 
que quase parece citar indirectamente aque-
la passagem famosa das Histoire(s) em que 
Godard sobrepõe o rosto de Liz Taylor em 
Um lugar ao sol (A Place in the Sun, 1951), de 
George Stevens, às imagens captadas pelo 
próprio Stevens em Dachau.

A sequência caprichosa formada por 
Pieces of a Woman, Uma Miúda com Potencial 
e Wife of a Spy — note-se, já agora, outra 
coincidência: a presença da figura femini-
na nos três títulos — convida-nos, além do 
mais, a pensar no cinema das últimas déca-
das, ou seja, em todo o cinema que acom-
panhou a expansão digital e a eclosão das 
redes sociais, na subsequente transformação 
dos nossos hábitos e na distorção que, em 
paralelo, as noções de verdade e realidade 
vêm sofrendo de há um tempo a esta parte. 
E, percorrendo-o rapidamente, vai-se 
identificando, durante todo este tempo, 
títulos muitos díspares que incidem, cada 
um à sua maneira, em temas contíguos aos 
da nossa trilogia. Como a ideia de imagens 
proibidas, de difícil acesso ou que mostram 
a representação de algo extremo, na última 
fronteira do visível, como Demonlover (2002), 
de Olivier Assayas, ou Apesar da Noite (Mal-
gré la nuit, 2015), de Philippe Grandrieux. 
Ou a noção da ausência, a significação do 
espaço vazio onde se produziram os factos 
e que nos é mostrado como um monumen-
to em que reverbera em silêncio a imagem 
inexistente do que aconteceu: é o caso de 
Equí y n’Otru Tiempu (2014), de Ramón Lluís 
Bande. Ou o exercício da substituição, seja a 
reconstrução mediante figuras inanimadas 
de um episódio histórico em A Imagem que 
Falta (L’Image Manquante, 2013), de Rithy 
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Pahn, ou a reprodução vicária de um relato 
através de outras imagens em The Green Fog 
(2017), de Guy Maddin, Evan Johnson e Ga-
len Johnson, que literalmente re-cria Vertigo 
(1958), de Alfred Hitchcock. Ou a presença 
latente de imagens que não chegamos a ver 
mas que se intuem fora de campo ou fora 
de foco, como em O Filho de Saul (Saul Fia, 
2015), de László Nemes; ou de imagens que 
parecem aguardar-nos num contracampo 
que nunca se chega a dar, como em El jurado 
(2012), de Virginia García del Pino. E talvez 
o princípio de tudo isso se encontre um 
pouco mais atrás: não só no Lanzmann de 
Shoah ou no Godard das Histoire(s) ou de 
Je Vous Salue, Sarajevo (1993), mas também 
num título fundamental, como O Olhar de 
Ulisses (To Vlemma tou Odyssea, 1995), de 
Theo Angelopoulos, relato da busca de 
umas imagens primigénias perdidas através 
de uma Europa marcada pelas cicatrizes da 
histórias e pela continuidade do horror.

É tentador imaginar godardianamente 
que o cinema é uma espécie de ente pen-
sante, como se fosse dotado de uma espécie 
de voz unitária que nos informa sobre a 
natureza e as implicações das suas imagens. 
Assim, todas as realizações mencionadas no 
parágrafo anterior, assim como muitas ou-
tras que sem dúvidas deixámos no tinteiro, 
falar-nos-iam em coro sobre o carácter reve-
lador das imagens, isto é, sobre o significado 
profundo que contêm no seu interior e sobre 
o que nos dizem através daquilo que não 
mostram explicitamente. E essa trilogia ima-
ginária que formam sem saber os filmes de 
Mundruczó, Fennell e Kurosawa poderia ser 
interpretada como uma espécie de advertên-
cia sobre o valor testimonial das imagens, 
num momento em que a noção de verdade 
atravessa uma certa crise. As três longas-
-metragens são de 2020, o ano do impacto 
mundial de uma pandemia que perturbou 
tudo. Impacto proveniente, mais do que da 
doença em si, dos períodos de confinamento 

e das mudanças de hábitos que acarretou; 
poder-se-ia dizer que a crise sanitária não 
trouxe nada novo, mas agudizou coisas que 
já vinham a acontecer desde antes. Como 
que as relações humanas se filtrem cada vez 
mais através dos ecrãs, ao ponto de, pelo 
menos em determinados círculos, flirtar já 
ser algo que se faz através de uma app mais 
do que presencialmente. Ou como a con-
densação de verdadeiras bolhas de opinião, 
gosto ou afinidade nas redes sociais, fenóme-
no que pode derivar em interessantes formas 
novas de vida comunitária ou em perigosos 
circuitos fechados. Ou como a consolidação 
de uma nova maneira de consumir produtos 
audiovisuais, que privilegia os pequenos 
formatos e a fragmentação: vemos constante-
mente vídeos nos nossos telemóveis ou table-
ts, deixamos a meio qualquer visionamento 
para atender a outra coisa e continuar mais 
tarde, as séries ganham mais e mais terreno 
aos filmes precisamente pelo seu carácter 
episódico, etc. E tudo isso acompanhado por 
uma insólita sobreabundância audiovisual 
que cresce paralelamente ao auge da difusa 
figura do criador de conteúdo, frequente-
mente muito distante de qualquer noção de 
arte ou de mise-en-scène.

Como em todos os momentos de crise e 
transfiguração — e, no fundo, talvez o cine-
ma não tenha nunca conhecido um período 
que não o tenha sido —, é desaconselhável 
abraçar um discurso completamente apoca-
líptico ou rendidamente integrado. Venham 
as mudanças que vierem, a questão será, 
como sempre, criar e consumir imagens que 
comovam de alguma forma a nossa sensibili-
dade e a nossa consciência, em vez de deixar 
que fluam banalmente diante dos nossos 
olhos como se não significassem grande 
coisa, um perigo que esta primavera do frag-
mento — e inverno, então, do relato? — a que 
nos referíamos parece conjurar. Por isso, o 
cinema marece reivindicar-se a si mesmo 
quando nos fala do carácter revelador das 
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imagens nos filmes citados. Mas, além disso, 
atentemos no facto de o mais importante dos 
três, Wife of a Spy, não só tratar a transmis-
são de uma filmagem transcendental, mas 
também ser em si mesmo uma estimulante 
actualização do film noir. Vemos quotidia-
namente muitos, muitíssimos thrillers sem 
alma em que a tradição do género noir não 
parece ter deixado um rasto significativo; no 
filme de Kurosawa, pelo contrário, o cinema 
clássico parece respirar por trás de cada 
imagem. Wife of a Spy deixa-nos a sensação 
de que o cinema reivindica o seu valor como 
arte criadora de relatos — ou, se se preferir, 
de mitos — que nos ensinam coisas sobre 
a natureza humana porque, à sua maneira, 
são o nosso reflexo. E, uma vez mais, fica 
patente até que ponto o arraigamento à tra-
dição acumulada durante mais de cem anos 
de cinematógrafo e a pulsão inovadora que 
empurra todas as vagas da modernidade se 
complementam e necessitam mutuamente.

Mas, chegados a este ponto, mantém-se 
a dúvida expressa no início do texto: há 
realmente uma coincidência objectiva entre 
Pieces of a Woman, Uma Miúda com Potencial 
e Wife of a Spy ou é só uma ideia de quem 
assina estas linhas? Ou, como propúnhamos 
mais à frente, pode o cinema ser algo pareci-
do com um ente pensante, o resultado de um 
pensamento colectivo que elaboramos entre 
todos? Talvez a única resposta seja que o 
cinema, afinal de contas, é uma arte, um âm-
bito criativo, e que, portanto, talvez transmita 
ideias; mas sobretudo mostra-nos formas, 
algo puramente estético. Portanto, a nossa 
abordagem do cinema e do seu significado só 
pode ser também ela criativa. Podem-se es-
tabelecer muitas categorizações objectivas à 
volta do cinema se se o abordar, por exemplo, 
duma perspectiva historiográfica. Mas, se 
falarmos do seu valor profundo, se tentarmos 
extrair algum tipo de reflexão dos filmes — 
ou dos seus detalhes, ou da sua continuidade, 
seja de que tipo for —, podemos depositar 
certa confiança no poder da imaginação 
e traçar caminhos inesperados no mapa 
universal do cinema; e, claro, submetê-los ao 
julgamento dos outros, que determinará se 
são uma boutade ou uma descoberta. Coi-
sa que incide muito directamente na tarefa 
daqueles de nós que se dedicam a comentar o 
estado das coisas, pois o carácter criativo, até 
literário, da crítica de cinema revela-se-nos 
assim como algo muito mais importante do 
que um simples adereço para tornar os nossos 
contributos mais amenos. Talvez, ao libertar 
o nosso pensamento em contacto com as 
imagens, estejamos a abrir a porta a indagar 
um determinado tipo de verdade, a verdade 
do cinema, que é uma verdade de natureza 
estética, artística; e a tentar, assim, extrair 
algo enriquecedor dela. Atenção, também não 
é preciso exagerar: um filme nunca desatará 
uma revolução. Não creio que o cinema deva 
redimir o mundo, mas tenho a certeza de que 
nos pode continuar a ajudar a habitá-lo.

Tradução: Cine Clube de Viseu.
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Pieces of a Woman, Uma Miúda com Potencial e Wife of a Spy



oker, o arqui-inimigo 
de Batman, é uma 
das mais importantes 
personagens da banda 
desenhada mundial, 
muito provavelmente o 
mais carismático vilão 
(imaginário) do século 

XX. Para além disso, este diabrete dos 
comics invadiu o nosso quotidiano (ainda 
há pouco tempo me ofereceram uma caneca 
que, quando aquecida, faz surgir a sua ima-
gem deliciosamente diabólica) e o mundo 
cinematográfico e televisivo. No ano 2000 
entrevistei Jerry Robinson (1922-2011), um 
dos criadores do Joker e habitual ilustrador 
do Batman, nos seus primórdios. Mas, como 
iremos ver, o percurso de Robinson (que foi 
também presidente da National Cartoonists 
Society e da Association of American Edi-
torial Cartoonists) não se resume (de todo) 
ao universo dos super-heróis, sendo apenas 
o ponto de partida para uma obra extrema-
mente diversificada.
---

Quando começaste a fazer banda
desenhada? 
Aos 17 anos.
17?! 
Mas quando criei o Joker já estava velho, já 
tinha 19! [sorriso matreiro] Estava a estudar 
jornalismo na Universidade de Columbia. 
Nos meus estudos de literatura, percebi que 
todos os grandes heróis tinham sempre con-
tra quem lutar. E nessa altura, na banda de-
senhada, os vilões eram todos uns bandidos 
de meia-tigela. Foi logo a seguir à Lei Seca, 
e os gangsters, nos Estados Unidos, eram o 
Dillinger, o Pretty Boy Floyd, o Machine 
Gun Kelly. Foram os protótipos para a BD. 
De forma que achei que o Batman mere-
cia alguém mais importante com quem se 
confrontar. Porque, muito francamente, não 
é difícil ser mais esperto do que um gangster 
estúpido que assalta camiões e coisas do 
género. E foi essa a minha inspiração para 
criar um vilão digno do Batman. Queria 
uma personagem bizarra, memorável, quer 
visualmente, quer na sua personalidade. 
E eu sabia, por ter estudado, que uma boa 
personagem tem contradições. Não é tudo a 
preto e branco. De forma que imaginei um 
vilão que — eu gosto de introduzir humor na 
escrita — tivesse sentido de humor. Isso se-
ria diferente e daria material para escrever. 
Portanto, comecei por aí, e logo à procura 
de um nome, porque os nomes são muito im-
portantes. E uma vez que sabia que ele tinha 
sentido de humor e que era um tratante, pen-
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sei logo no joker das cartas de jogar. Aconte-
ce que na minha família havia uma tradição 
de jogadores de cartas que eram campeões. 
O meu irmão era muito bom, um campeão. 
Portanto foi natural ter começado a pensar 
em associar àquela carta. E lembro-me de 
ter andado nessa noite no meu quarto, num 
frenesim, à procura de um baralho de cartas 
para encontrar a imagem que tinha na mi-
nha cabeça. E encontrei, e era exactamente 
essa, a imagem clássica do Joker. Portanto 
foi nisso que me baseei… no Joker. Mantive 
o branco da carta no desenho, e o vermelho 
e o verde marinho no traje. Achei bizarro 
deixar a pele branca, mas decidi deixar 
estar, mais os lábios vermelhos e o cabelo 
verde, que acentuavam a estranha natureza 
da personagem. Mas nunca demos uma 
explicação. Sei que, anos depois, depois de 
ter deixado de fazer o Batman, escreveram 
uma história para explicar por que é que era 
branco, porque tinha caído num banho de 
ácido, ou algo assim.
Sim, sim.
E achei que foi um erro, e que o Bill Fin-
ger, que era um óptimo escritor de banda 
desenhada, e que escreveu todas as histórias 
iniciais do Batman, também não teria feito 
isso. Ele é mais misterioso… As pessoas 
perguntam-se porquê. Uma vez que explicas 
as coisas, elas perdem o encanto.
Como começaste a trabalhar no Batman?
Comecei a trabalhar como assistente. De-
pois fiz as histórias e as capas. O Bill Finger, 
que ainda era desconhecido, fez o guião 
para essa primeira história do Joker, depois 
de eu ter criado a personagem. Era suposto 
ser eu a escrevê-lo. Esse era um dos outros 
impulsos de que falei, queria escrever uma 
história, mas ainda estava a estudar jornalis-
mo na universidade. Tinha um trabalho para 
fazer para a minha aula de escrita criativa e 
pensei: “Bom, faço o guião do Batman, faço 
algum dinheiro, e depois posso entregá-lo na 
universidade. Ainda consigo ter uma nota, 
portanto…”. Matar dois coelhos de uma ca-
jadada. [sorriso] Mas todos gostaram tanto 
da personagem, que a quiseram usar logo na 
primeira história. E como estava para sair 
o primeiro número da revista Batman, con-
venceram-me a persuadir o Bill a escrever a 
história, porque ele era um escritor expe-
riente, já tinha escrito outras histórias. E eu 
concordei alegremente, porque era o meu 
bebé. E ele fez um guião incrível para essa 
primeira história e todas as outras a seguir.
E o que achas do tempo em que, geralmente, 
não se creditavam os autores?
De certa forma era desconcertante, mas na 

altura não pensávamos muito nisso. E eu 
costumava fazer biscates — chamamos-lhe 
moonlighting — depois do meu trabalho 
normal; depois do Batman ia fazer outras 
histórias com o meu nome, como o Atom 
Man e London e outras. Mas não era pelo 
protagonismo, eu queria fazer coisas diferen-
tes do Batman. É óptimo ter uma persona-
gem que continua a ter muito sucesso, mas 
uma vez criada a fórmula, é trabalho para 
um desenhador, não para um criador. Mas 
o nome, Batman, devia ser ter sido creditado 
conjuntamente ao Bob Kane e ao Bill Fin-
ger, porque o criaram juntos. Foi depois de 
o conceito do Batman ter sido criado que eu 
entrei para a equipa, dois números depois. E 
continuei a fazer as coisas de que estamos a 
falar, portanto… Não era assim tão impor-
tante para mim, mas para o Bill Finger, que 
continuou a escrever BD, era importante 
que o creditassem, e se o seu nome tivesse 
sido mencionado, ele teria ganho o dinheiro 
que merecia, e foi uma pena que não tenha 
sido reconhecido até… depois da sua morte. 
E morreu na miséria, infelizmente, dá para 
acreditar? Deixou a mulher e uma criança 
pequena sem dinheiro nenhum, foi terrível. 
Um pouco como a história do Jerry Siegel e 
do Joe Schuster com o Superman. Também 
foram deixados de fora, e eu tive a grande 
honra de ter liderado a luta pelo seu reco-
nhecimento e pelo acordo financeiro que 
fizeram. E não ganharam o que deviam ter 
ganho, deviam ter ficado multimilionários. 
Quer dizer, crias o produto mais rentável 
do séc. XX e ficas teso? Essas tragédias não 
deviam acontecer. Eu conheci-os bastante 
bem. Trabalhávamos para o mesmo editor. 
E o Jerry e o Joe trabalhavam na mesa ao 
lado. E saíamos juntos. Double dates, na 
altura. Sair para ir conhecer raparigas… Era 
uma excitação sair com o Batman e o Super-
man. [novo sorriso matreiro]
Sentiste-te, nalguma altura, vítima de 
perseguição, com a publicação do livro
anti-BD The Seduction of the Innocent do 
Fredric Wertham e o aparecimento da 
censura nos comics?
Bem, passei por isso tudo, e aqui estou! 
[mais um sorriso matreiro] E não, não afec-
tou exactamente o meu trabalho. Houve 
algumas editoras marginais que fizeram 
coisas verdadeiramente bizarras, coisas 
verdadeiramente horríveis que não foram… 
boas para os jovens leitores. Mas o Wertham 
era muito pouco científico, e era suposto 
ser. Mas escreveu coisas muito estúpidas no 
livro. E com isso conseguiu imensa publici-
dade, que é o que ele queria. E se havia um 
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crime ou algo assim, prendiam um miúdo 
por fazer isto ou aquilo, e atribuíam as 
culpas aos comics. Nessa altura, houve uns 
quantos incidentes do género. Eu tinha uma 
história, chamada The Black Terror, que foi 
banida em Boston. A cidade de Boston tinha 
uma censura feroz. Acho que mostrámos um 
decote muito pronunciado. Actualmente se-
ria uma coisa tão inocente, que seria ridículo 
isso acontecer. Havia uma artista de circo, 
uma artista de circo muito bonita, que costu-
mava usar uns jeans muito justos, e o fecho 
éclair mantinha-se fechado por um botão. E 
lembro-me de eu e o meu parceiro, o Mort 
Meskin, quando estávamos a desenhá-la, ter-
mos dito um ao outro: “Vamos fazer com que 
pareça que, se tocares no botão, como quem 
não quer a coisa, ele se abre completamente”. 
E pronto, conseguimos ser banidos em Bos-
ton. [largo sorriso, não menos matreiro]
Como surgiu o Atom Man? 
Baseado na bomba atómica. Fiz, com o 
meu parceiro, que é um artista fantástico, 
Mort Meskin. Partilhámos um estúdio, e 
trabalhámos juntos durante muitos anos. 
Fizemos juntos The Black Terror, Fighting 
Yank, The Vigilante, Johnny Quick… E depois, 
ao longo de dez anos com o Stan Lee, fize-
mos uma data de coisas — ficção científica, 
romances, crimes. E depois fiz Bat Master-
son, um western. E também a Lassie. Sabes 
como é, fazemos muitas coisas ao longo da 
nossa carreira. A banda desenhada é de tal 
ordem… Repara que lhe chamam a mitolo-
gia do século XX, e suponho que possa ser 
entendida dessa forma. É um produto do seu 
tempo. A banda desenhada, de certa forma, 
sempre reflectiu a vida à sua volta, sempre 
a interpretou. Mas no final, o que vinga é a 
obra do criador individual, a sua visão, a sua 
imaginação, o prazer da escrita e de fazer.
Então cansaste-te de bandas desenhadas de 
super-heróis…
Oh, não diria que me cansei, é só que sou 
inspirado por novos desafios. E fiz livros de 
banda desenhada durante tantos anos, e ti-
ras em jornais durante tantos anos… Então, 
tenho tentado fazer um série de outras coi-
sas. Eu comecei por ser escritor e jornalista, 
foi isso que eu estudei na universidade. En-
tão, escrevi vários livros, ilustrei ou escrevi 
talvez 30 livros, e nos últimos anos produzi 
ou fui curador de muitas exposições que 
viajaram pelo mundo inteiro. Sobre vários 
temas. Agora acabei de escrever um musical, 
para o qual criámos uma nova personagem, 
uma heroína. Portanto, sim, de certa forma é 
um regresso aos meus tempos na BD. É uma 
mulher chamada Astra, vem de outro plane-
ta. E foi um grande musical, nós escrevemos 
o argumento e as letras de 30 canções. E foi 
ao Japão e — só para mostrar algumas das 
coisas que tenho feito nos últimos tempos 
— e o editor de lá veio aos Estados Unidos 
e disse que eles gostavam de fazer uma BD 
japonesa a partir daquilo. Manga. Então fui 
ao Japão e trabalhei com um artista e um 
escritor japoneses (Shojin Tanaka e Ken-ichi 
Oishi), e eles fizeram a sua versão. Foi pu-
blicada no ano passado. E é curioso, porque 
mostraram a versão japonesa a um editor 
americano e agora ele vai fazer uma versão

americana da versão japonesa do nosso 
musical. Não é engraçado?
Como surgiram as histórias com objectos 
que comentavam as notícias? 
Abordo as coisas de maneiras diferentes, de-
pendendo de onde quero chegar. O Batman e 
o Joker constituíram um desafio completa-
mente diferente. Mas foi com objectos como 
personagens que trabalhei durante 17 anos, 
no Still Life. Objectos que comentavam 
assuntos sociopolíticos. E usei objectos… 
porque se tornavam reais. Falavam sobre 
os acontecimentos do dia. Mais tarde, Still 
Life ficou conhecido como Life of Robinson, 
e já não me limitava aos objectos. Durante 
esses 17 anos, foi um desafio criar objectos 
diferentes todos os dias. Fazia seis tiras
por semana.
Eram portanto, um comentário
político e social.
Exactamente. Os objectos transformaram-se 
em símbolos de pessoas, de acontecimentos. 
Por exemplo, a boca de incêndio e caixote 
do lixo tornaram-se personagens fixas. A 
história começou com o caixote do lixo: 
as pessoas deitavam fora os jornais para o 
caixote de lixo, depois de os lerem, de forma 
que ele se tornou um expert nos aconte-
cimentos mundiais. E então falava com a 
boca de incêndio sobre o que se passava no 
mundo. Foi assim que começou. Daí para a 
frente dediquei-me a outro tipo de objectos. 
Estas histórias correram o mundo inteiro, 
foram distribuídas por esse mundo fora. 
E acho que foi no primeiro ano que eu fui 
surpreendido pela atribuição do Prémio de 

Melhor Vinheta pela National Cartoonist 
Society. Era inovador, nunca tinha sido feito 
antes. Com o título Still Life, foram uns 17 
anos. Mas depois foram 15 anos ou mais 
com o título Life of Robinson. De forma que 
foram, pelo menos, um por dia durante trin-
ta anos ou mais.
Uau! E também fizeste… acho que se 
chamava Flubs and Fluffs.
Flubs and Fluffs, sim.
Que são ilustrações de histórias por… 
Alunos, sobretudo. E leitores. Era a página 
humorística, que eu fazia ao domingo, uma 
página inteira, enquanto fazia Still Life e 
Life of Robinson. Durante a semana tratava 
da política, e uma vez por semana era a 
página dominical, que se baseava nos erros 
que as crianças ou os adultos fazem nas 
aulas. E algumas são muito divertidas, mas 
não sei se traduzem bem. Mas eu recebia 
umas 1500 cartas por semana, recebia mais 
cartas do que o Presidente! E escolhia as 
que me pareciam mais perspicazes ou en-
graçadas. E fazia… dava a volta às ilustra-
ções. De forma que foi muito divertido de 
fazer. Foram publicadas várias compilações 
em livro. 
Como surgiu o teu trabalho na distribuição?
Fundei uma distribuidora internacional de 
banda desenhada (Cartoon Arts Internatio-
nal) em 1979. E representamos os principais 
cartoonistas do mundo. Mais de 500 artistas 
em 50 países. E distribuímos o trabalho 
deles para jornais, revistas, todos os media.
E é uma forma de mostrar o que de melhor 
se faz num país a outro país… noutros países.

O que achas deste
festival?
Bem, na América não 
temos um festival como 
este, ou como a maioria 
dos festivais na Euro-
pa. O único grande que 
há é em San Diego e é 
sobretudo comercial, em-
bora façam seminários e 
workshops e por aí fora, 
mas é sobretudo para 
mostrar as novas revis-
tas que estão a vender. 
Há muitos, muitos por 
todo o país, quase todas 
as semanas há um num 
Estado diferente, mas são 
essencialmente versões 
pequenas do de San 
Diego. Este festival aqui 
é totalmente diferente 
dos que há nos Estados 
Unidos, nem sequer lhe 
chamaríamos festival. No 
entanto, este é mesmo, 
mesmo muito bom. É 
muito bem planeado, tem 
um bom design, acho-o 
único… Amadora. Acho 
que não conheço muitos 
que sejam melhores do 
que este.
A sério? 
E olha que vi muitos
pelo mundo fora.

Desenho original para a capa de Detective Comics
N.º 69, Novembro 1942.



onvidámos Carlos Lo-
silla, ensaísta, escritor 
(também conhecido 
pelas suas colaborações 
na Transit) e professor 
na área do cinema (aná-
lise e teoria), e Helena 
Santos, socióloga e 

professora na área da economia da cultura,
a conversar connosco, numa espécie de introdu-
ção ao tema da convocatória que lançámos em 
parceria com a revista barcelonina, “Cine-
ma, Pós-verdade e Bolhas: Fazer filmes
e ver filmes”.
---

MARGARIDA ASSIS: Curiosamente, temos 
duas pessoas que se dedicam, cada uma 
delas, a um desses momentos, o fazer e o 
ver. Digamos que o Carlos se tem dedicado 
mais ao antes, ao processo de construção do 
filme, tudo o que leva um filme a ser o que 
é — as suas motivações, intenções, opções 
estéticas, e não só —, e a Helena, mais ao 
pós, isto é, quando já temos o objecto acaba-
do, temos um filme — quem é que o projec-
ta, quem é que o vê, como, onde, quando, 
porquê, para quê. 

Comecemos por Losilla, tendo em conta 
esta distinção cronológica. Quando falámos, 
o Carlos disse que lhe poderia interessar 
aquilo a que chamaria “formas da pós-ver-
dade”, como a mise-en-scène se tem visto 
cada vez menos comprometida com uma 
ideia de real ou de verdade — e a propósito 
disso citou Bazin — e como se têm imposto 
“estilos mais neutros e planos”.
CARLOS LOSILLA: Para começar, eu diria 
que a palavra “pós-verdade”, sobretudo 
relacionada com o cinema, gera em mim 
sentimentos ambivalentes. Por um lado, 
há uma “pós-verdade”, digamos, negativa, 
o tipo de “pós-verdade” que não creio que 
nos possa fazer nenhum bem, que nega 
qualquer tipo de… eu não diria de verdade, 
por-que é aí que está o busílis da questão, 
mas que nega qualquer tipo de ancoragem 
numa certa visão da realidade, ou seja, vale 
tudo. E esse “vale tudo” é o que me parece 
duvidoso. Há outro tipo de pós-verdade — 
ou não sei se lhe chame pós-verdade, talvez 
tivéssemos que a chamar de outra maneira; 
quem sabe surge aqui, hoje, uma solução — 
que me parece mais atractiva, ou que, pelo 
menos, pode dar lugar a um debate suma-
rento… E é essa pós-verdade, continuando 
a chamá-la assim, que desafia qualquer tipo 
de tirania da certeza, por assim dizer. E, por 
aí, eu poderia aderir a esta “pós-verdade”. 
É, de alguma forma, a irrupção da dúvida 
no panorama teórico, não tomar por certa 
qualquer verdade que nos tentem impor. 
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Claro, aí as questões ideológicas também 
têm muito que se lhe diga… Em qual das 
duas versões da “pós-verdade” que acabo 
de tentar definir está uma ideologia mais ou 
menos progressista? Esta parece-me uma 
questão importante.

Passando a essa pós-verdade das ima-
gens, das formas do cinema: a primeira coisa 
que pensei foi precisamente como o cinema 
acabou por formalmente arrasar uma certa 
busca da verdade. Essa busca da verdade, 
como dizias, Margarida, vem de Bazin e 
de tudo aquilo que num dado momento 
representou uma certa tendência na teoria 
cinematográfica. E é evidente que, de algum 
modo, foi cancelada, e já não importam as 
imagens tanto como busca dessa verdade, 
mas sim como pura transmissão de ideolo-
gia, às vezes, ou pura comunicação. 

Recordo uma intervenção de Gilles De-
leuze em que ele dizia que jamais o cinema 
deveria ser considerado comunicação, pois 
cinema é arte. Parece-me que, por vezes, te-
mos medo de utilizar a palavra arte, até nas 
próprias universidades; aliás, muitos de nós 
somos professores de comunicação audiovi-
sual. Ele dizia que o cinema não serve para 
comunicar, para comunicar existem outras 
coisas. O cinema serve como objecto esté-
tico a partir do qual se pode extrair ideias. 
São duas coisas distintas. Agora, creio que 
essa visão do cinema como comunicação, 
que Deleuze tanto detestava, acabou por se 
impor, e as formas simplificaram-se para se 
acomodarem a esta nova função do cinema 
ou das imagens, até ao ponto de, indo um 
pouco mais rápido, as séries serem o epíto-
me de tudo isto. As séries seriam o exemplo 
perfeito de uma linguagem absolutamente 
simplificada, já não em busca de uma verda-
de, como acreditava Bazin, mas sim dando 
a verdade por garantida e simplesmente 
tentando comunicá-la. A partir daí, creio 
que o nosso trabalho é desestruturar tudo 
isso e ver se aquilo que se nos está a ofere-
cer é confiável. Evidentemente que daqui 
poderíamos continuar a falar de Bazin, e de 
como ele, no fundo, também não estava em 
busca de uma verdade. Por exemplo, quando 
fala do plano-sequência, dizendo que o que 
acontece é que o espectador olha para onde 
quer e, por isso, abraça a ambiguidade do 
real, está a falar precisamente disso, da am-
biguidade do real. Portanto, essa questão de 
uma verdade também é posta em causa. 

Creio que a partir de tudo isto surge uma 
série de questões acerca dessa pós-verdade 
formal e estética do cinema, da estética con-
temporânea do cinema, que pode dar azo 
a muitos desenvolvimentos teóricos daqui 
para a frente. 

[DOSSIER: CINEMA, PÓS-VERDADE & BOLHAS]

«Deleuze dizia que jamais 
o cinema deveria ser 
considerado comunicação, 
pois cinema é arte. O 
cinema serve como objecto 
estético a partir do qual se 
pode extrair ideias. São 
duas coisas distintas. Agora, 
essa visão do cinema como 
comunicação, que Deleuze 
tanto detestava, acabou 
por se impor, e as formas 
simplificaram-se.» 
CARLOS LOSILLA
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MARGARIDA ASSIS: A Helena enviou uma 
contribuição para esta convocatória, sobre 
o segmento não comercial da exibição de 
cinema, com alguns dados de uma investi-
gação conduzida em Portugal [“E o Segmento 
Não Comercial da Exibição de Cinema?”, pág. 22 

desta edição]. Queria saber se tem uma ideia 
acerca do papel que os cinemas ou os exibi-
dores de cinema não comercial podem ter... 
se podem, enquanto entidades e enquanto 
espaços físicos, ser pontos de encontro, es-
paços de diversidade, ou se são nichos como 
outros, circuitos fechados e também eles, 
quiçá, elitistas, de certa forma. 
HELENA SANTOS: Estava a preparar-me 
para dizer “claro, locais de interacção, de 
diversidade”, depois a Margarida estragou 
a questão e disse “ou são nichos elitistas, 
fechados”. Estou a brincar, não estragou a 
questão, mas colocou-a noutro patamar. 

Eu acho que são coisas diferentes. A 
minha questão, a nossa questão — tenho-a 
trabalhado com uma jovem economista 
[Marta Miranda] — é, de facto, tentar valo-
rizar um segmento onde ver cinema não é 
só escolher um filme de um menu que esteja 
em exibição, eventualmente combinar com 
uns amigos e voltar para casa. É, porventu-
ra, o único segmento onde a gente tem uma 
informação mais densa sobre aquilo que é 
oferecido ver, seja um conjunto de filmes 
ou um filme, e, à partida, a expectativa de 
haver alguma reflexão lá, durante a exibição, 
algum momento de conversa, e não apenas 
de transmissão (para usar as palavras do 
Carlos), no sentido de alguém explicar quem 
é o autor, o que é que o filme representa, al-
guma leitura, digamos, introdutória ao filme, 
mas haver a possibilidade de uma reflexão a 
partir do filme. No sector não comercial há, 
de facto, uma expectativa de interacção

em que quem não 
conhece pode 
perceber o que vai 
ver, e isso também 
é importante, não 
no sentido da pura 
transmissão, mas 
de nos abrir um 
caminho. E isso 
nós não temos 
nem sequer no 
sector semico-
mercial.

Segunda parte 
da questão: por 
exemplo, o Cine-
clube do Porto 
tem permanen-
temente as salas 
cheias, mas o Ci-
neclube do Porto 
é uma alternativa 
a outro cinema 
de qualidade que 
nós aqui no Porto 
também temos. 
E se a gente olhar 
para a progra-
mação, não só 
do Cineclube do 
Porto, há, de 

facto, uma necessidade também de atrair pú-
blicos: uma grande parte dos filmes que são 
hoje mostrados nesse sector não comercial 
teve estreias comerciais muito recentes. Há 
quem conteste, fique muito zangado. Eu não 
sei se fico zangada, porque fora das cidades 
como o Porto, localidades mais pequenas, 
até aqui no norte do país, não têm mais do 
que essa possibilidade de ver cinema, e não 
têm outra oferta cultural. Não têm dança, 
não têm teatro, a não ser teatro amador, têm 
muito pouca música, mas não têm progra-
mação regular de cinema, e, quando isso 
acontece, eu acho que a única maneira de 
puxar as pessoas para aquilo que pode ser 
um caminho estético que não as ponha a ver 
só séries, para usar o exemplo do Carlos, é 
justamente ter aqui alguma “negociação” 
entre o que eu quero mostrar de uma arte 
mais pura, que é um exercício que pode ser 
muito difícil, mas que haverá de ser muito 
gratificante, acreditamos nós, com possibi-
lidades futuras muito grandes, e algumas 
coisas que são aquilo que as pessoas podem 
ter condições de perceber. 

Eu acho que os marketeers até sabem isto 
muito bem, dar alguma contemporaneida-
de ou superficialidade, para que a seguir 
as mesmas pessoas sejam capazes de, bem 
enquadradas, ver outro tipo de filme e, 
como acontece com os meus alunos, achar 
que o filme da Alice Guy Blanché [Making 
an American Citizen] é interessantíssimo — 
ninguém me disse que gostou muito, mas 
disseram-me “interessantíssimo” —, portan-
to, foram para casa a pensar. 

Desse ponto de vista, por vezes, a leitura 
cinematográfica é excessivamente fechada, 
isto é, nem são tanto as obras, mas o modo 
como são apresentadas. Eu acho que há mui-
ta gente que foge do cinema como arte com 

a mesma convicção com que não entra num 
grande museu de arte.
MARGARIDA ASSIS: Ao ouvir a Helena, es-
tava a pensar que isso coloca muita respon-
sabilidade do lado do programador.
HELENA SANTOS: Tem de haver um pro-
gramador. Eu posso programar cinema, mas 
programarei sempre a brincar… posso até 
ter alguma legitimidade para imaginar um 
tipo de programação, mas não é a mim que 
podem pedir que programe filmes, faço-me 
entender?

E essa fronteira tem de estar muito clara. 
E se estivéssemos a falar só de Portugal, 
daqui íamos para a rede de teatros e de cine-
teatros, e é melhor não irmos. Essa é que é 
uma pós-verdade. 
LUCAS SANTOS: Daquilo que a Helena e 
o Carlos disseram, acrescentaria um tema, 
que tem a ver com a possibilidade de a cine-
filia, de a comunidade de cinéfilos se estar a 
transformar numa bolha. Pessoalmente, eu 
digo sempre que não me importo que nós, 
cinéfilos, sejamos uma comunidade mino-
ritária, preocupa-me mais que sejamos uma 
bolha isolada, preocupa-me que isso afecte 
o cinema, enquanto cultura partilhada, que 
creio ser importante e ter um valor huma-
nístico para o conjunto da sociedade. O que 
pensam?
CARLOS LOSILLA: Eu abriria outro ca-
minho, alternativo ao que o Lucas indicou. 
Não sei até que ponto isto tudo não se está 
a tornar inevitável, pelo menos no que diz 
respeito a um certo tipo de filme, isto é, de-
terminada tendência de um tipo de cinema, 
que quer seguir os passos daquilo que foi 
o cinema clássico ou o cinema moderno, 
e agora constituiria uma herança de tudo 
isso, quanto à linguagem, ao tratamento da 
verdade ou da ambiguidade. Não sei até que 
ponto esse cinema não vai ter como resulta-
do inevitável, não sei se uma bolha, mas algo 
mais elitista, como aconteceu em momentos 
da História no que concerne a outras artes, 
isto é, converter-se em algo de uma minoria 
ou que só uma minoria dispõe de conhe-
cimentos, ferramentas, informação, etc., 
necessárias para enfrentar ou entender. 

Por um lado, não sei até que ponto isso 
será inevitável. Por outro, a conversão 

«Por exemplo, quando 
Bazin fala do plano-
-sequência, dizendo que 
o que acontece é que o 
espectador olha para onde 
quer e, por isso, abraça a 
ambiguidade do real, está 
a falar precisamente disso, 
da ambiguidade do real. 
Portanto, essa questão de 
uma verdade também
é posta em causa.»
CARLOS LOSILLA



daquilo que antes chamávamos de cinema, 
em algo mais aberto, mas também mais 
pobre... Será um cinema mais maioritário, 
um cinema como aquele que já existe ou que 
se vem a converter em séries, em linguagem 
de séries, ou que está a passar pela lingua-
gem dos blockbusters, etc. Isto é complicado, 
parece que ao falar assim estás a desenvolver 
também uma postura elitista, isto é, dizer 
“existe um cinema que é puro e esse é só 
para alguns, e certas evoluções daquilo a 
que se chamava cinema, que agora vão por 
outros lados, acabarão por se converter 
em pasto popular”. É complicado. Esta é 
uma das encruzilhadas que a mim mais me 
interessam, em que se vai transformar tudo 
isso? Tem a ver com a verdade, com a pós-
-verdade, e com qualquer um destes termos. 
De acordo com aquilo que dizia antes a 
Margarida, que a verdade é a ambiguidade, 
e a ambiguidade é a verdade... talvez sim, 
talvez se esteja a perder essa ambiguidade, 
essa complexidade, mas talvez ao reivindicar 
essa ambiguidade, essa complexidade, uma 
determinada linguagem faça com que nos 
estejamos a tornar elitistas. Não tenho a so-
lução, pelo menos por agora, mas parece-me 
ser algo que está relacionado com muitas 
coisas, com a história do cinema, com a 
sociologia do cinema, e creio, como referia 
anteriormente, estar no cerne daquilo que se 
poderá passar no futuro e que não sabemos 
como vai ser. 
HELENA SANTOS: Eu tenho tentado bater-
-me, ingloriamente, e pergunto-me se não 
estou a ser paternalista (que às vezes pode 
ser ainda pior do que o elitismo), pela neces-
sidade de olhar para aquilo que pode ser um 
tempo um bocadinho mais longo, que a gen-
te não esteja à espera desta realidade fugaz 
que todos os dias vem ter ao Facebook, ao 
Twitter, ao email, e que, de facto, nas novas 
gerações, passa, passa, passa… Mesmo do 
ponto de vista psicofísico, conseguir estar 
atento a um filme às vezes com um ritmo 
mais lento, que exija mais atenção, é difícil... 
é preciso treinar, é preciso aprender a ter 
essa concentração, e os mais novos, hoje, 
têm muita dificuldade. 

Quando eu digo tempo um bocadinho 
mais longo, é também não querermos resul-
tados imediatos de algumas das coisas que 
são boas, que fazemos e acreditamos que 
são boas. E nesse sentido tenho-me bati-
do por políticas públicas, que, no caso do 
cinema, são difíceis, porque o cinema é caro, 
necessariamente, tem uma ligação muito 
forte à tecnologia (sempre teve; é daí que 
vem, de resto), e tem esse lado de mercado, 
de indústria, de entretenimento, que vai 
para lá do próprio objecto fílmico. E o que 
vejo, no caso das políticas públicas, é este 
peso muito grande, que tem também uma 

razão financeira — o cinema é sempre o que 
precisa de mais dinheiro, de maior apoio à 
produção… E, portanto, nós temos muitos 
filmes fantásticos, que têm dinheiro para ser 
produzidos… e que nunca vêem, não é a luz 
do dia, mas a noite de uma sala, nem vêem, 
ou entram, no streaming, porque não vão 
ter gente que justifique — a minoria de que 
o Carlos falava. Eu não sei se vai ser uma 
minoria, se isso acontecer, capaz de alimen-
tar um mercado de streaming. Pode alimen-
tar um filantropo, que paga ali um canal de 
streaming só para estas coisas. Portanto, há 
aqui um entrecruzamento entre a arte, de 
um lado, e a economia da coisa, como a gen-
te diz, do outro, porque… Às vezes penso: 
quando a União Europeia fala de conseguir 
contrapor o seu cinema europeu — nem 
sequer é o tradicional cinema europeu de 
arte e tal, é cinema feito na Europa (portan-
to já estamos a descer, já estamos a vir cá 
para baixo) — ao cinema americano, eu não 
tenho muitas dúvidas de que uma das prin-
cipais razões é mesmo económica, porque 
esse cinema de streaming, de sala de centro 
comercial, etc., de facto, dá muito dinheiro, 
e traz muitas coisas à volta — essas, sim, 
até podem ser culturais; por exemplo, levou 
os EUA a todo o mundo. Portanto, eu acho 
que temos de ter… quando digo políticas 
públicas, não estou a dizer só mais dinheiro, 
às vezes até nem é mais dinheiro, mas sim 
outra forma de o distribuir. E é também 
envolver as pessoas, envolver pequenas 
comunidades, o cinema não comercial ir en-
volvendo gente, gente nova, que possa dizer 
“não gosto”.

Não sei se as políticas públicas que agora 
têm andado a tentar a medir muita coisa (e 
eu tenho muito medo das medidas, porque 
algumas medidas também são pós-verdades, 
inverdades e muito abstractas, e são ainda 
mais ficção do que alguns filmes), e anda-se 
a medir muito se vale a pena apoiar cinema, 
se não vale, se as produções apoiadas por 
dinheiro público têm depois um percurso 
internacional que justifique… Ora, isto é 
economia, não é cultura, não é arte. E isto é 
uma questão muito séria no caso do cine-
ma, em que eu acho que a maior parte das 
questões ligadas, nomeadamente, à exibição 
não têm relação nenhuma com a produção. 
A produção é mais facilmente controlável 
pelos Estados e pelos dinheiros públicos e 
por regras de concursos; a distribuição não 
é, acho eu. E, portanto, quando chegamos à 
exibição, ela está, na maior parte dos casos, 
ou cativa da grande indústria, ou cativa de 
distribuidores, que são quem tem o poder 
sobre os filmes que saíram.
MARGARIDA ASSIS: Eu pergunto, tam-
bém, se o cinema não foi sempre de alguma 
forma um veículo de ideologia, não na sua 
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totalidade, mas se não houve sempre um 
uso político, etc., do cinema. E também: em 
termos gerais, estamos a falar de uma degra-
dação da linguagem cinematográfica, mas 
continuamos a ter bom cinema, a ter bons 
exemplos de filmes, ou não? 
CARLOS LOSILLA: Relativamente a esse 
cruzamento entre arte e indústria, esboçado 
de forma muito inteligente pela Helena, o 
cinema clássico de Hollywood é o cruzamen-
to perfeito entre aquilo que queria ser uma 
indústria, e foi talvez a maior indústria que 
a história do cinema viu, e também criador 
de uma linguagem, de um modo de arte, 
que de alguma forma também é responsável 
por todo o cinema posterior, pois o cinema 
moderno surge como reacção a este cinema 
clássico… Portanto, a grande pergunta é se 
essa combinação perfeita entre indústria e 
arte, que foi o cinema clássico de Hollywood, 
é repetível agora, se é reproduzível. Eu sou 
muito céptico. Ou seja, já há muitas décadas 
que o cinema que verdadeiramente quer criar 
linguagem, mesmo que seja dentro de uma 
estrutura industrial determinada, vai por 
outros lados, em que as indústrias são mais 
pequenas, os modos de produção são mais 
modestos, e em que os modos até de traba-
lho que se colocaram no cinema clássico de 
Hollywood já não existem, etc. Mas, a partir 
daí, acontece que há um determinado cine-
ma, na actualidade, que funciona, para usar 
uma imagem bélica, como os franco-atira-
dores, ou seja, gente que está com um pé na 
indústria, que de repente entra na indústria 
para usar o que necessita dela e, a partir daí, 
faz o cinema que quer fazer. Existe este tipo 
de pacto, de colaboração, digamos.

Mas, sim, eu, na minha ingenuidade, 
vejo uma indústria muito fragmentada, que 
vai por muitos lados, por muito que, em 
determinados momentos e lugares, se tente 
unificar… De que falamos, quando falamos 
em cinema europeu, por exemplo? Há uma 
academia de cinema europeu, mas realmen-
te há um cinema europeu? Podemos definir 
o cinema europeu sem ser desse ponto de 
vista voluntariosamente económico? Mas 
nem daí sei se pode ser… Então, a partir 
dessa indústria fragmentada, dessa indústria 
que já não é uma única indústria, surgem 
estes pactos, este tipo de cinema do qual, ao 
mesmo tempo, podem surgir renovações da 
linguagem cinematográfica, novas visões do 
que significa trabalhar com imagens, etc., 
que creio que continua a ser o trabalho do 
cinema, inclusive do ponto de vista ideoló-
gico. E aqui faço a ponte com o que dizias: 
talvez num determinado cinema contempo-
râneo a ideologia fique à frente da forma, e 
não sei até que ponto — evidentemente, aí 
entraríamos numa discussão infinita — po-
deríamos dizer ou defender que toda a ideo-
logia depende de uma forma, e que é a forma 
que cria a ideologia. Isto faz-me lembrar, 
por exemplo, certas discussões, nos anos 70, 
em torno de determinado cinema político, 
como os filmes de Costa-Gavras, como Z: 
A Orgia do Poder, Estado de Sítio, que eram 
filmes aparentemente muito combativos do 
ponto de vista ideológico. Mas certa crítica 
de esquerda daquele momento acusava Cos-
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ta-Gavras de utilizar a linguagem do poder, 
a linguagem do cinema industrial, maiori-
tário, para falar de temas progressistas, de 
ideologia de esquerda na altura. Claro, isto 
é outra pergunta importante, na qual, a meu 
ver, estamos novamente imersos, a questão 
da forma, da ideologia: a partir de quando, 
de que momento, uma se pode desligar da 
outra para andar sozinha, ou não. 
HELENA SANTOS: Acho que [o par arte-in-
dústria] não é incompatível. O que aconte-
ceu com Hollywood é repetível — e peço 
desculpa se estiver a ser muito primária — 
porque Hollywood, de facto, chegou cedo e 
conseguiu ir-se impondo. Portanto, teve aqui 
uma capacidade de ir marcando quase sem 
concorrência, digamos assim, aquilo que era 
o cinema. Enquanto nós, na Europa, de uma 
forma geral, como o Carlos dizia, nunca 
tivemos uma indústria tão forte do ponto de 
vista industrial, sempre muito fragmentada, 
e pelo facto de ser mais artística também 
tende à fragmentação. 

Vou dizer uma coisa que não queria que 
aparecesse descontextualizada: quando toca 
a dinheiro, fusões, aquisições, as empresas 
juntam-se; quando toca a outras coisas, 
sejam elas quais forem, nomeadamente a 
questões de ordem mais cultural, estética, 
artística, são questões mais singulares, e 
isso também favoreceu a fragmentação 
europeia, ou nunca a resolveu... Não quer 
dizer que não tenha inovado, porque inovou, 
evidentemente, marcou um determina-
do tipo de cinema, algum tipo de cinema 
europeu (eu também acho que não há uma 
identidade de cinema europeu). Portanto, 
não é uma questão de identidade europeia, 
no sentido estrito, e aí estou absolutamente 
de acordo com o Carlos, pelo menos numa 
certa imagem. Essa ideia de que podíamos 
ir produzindo algum tipo de cinema, mais 
de autor, mais artístico, também não ajudou 
a que houvesse alianças económicas (vamos 
dizer assim só para simplificar). 

Agora, eu preocupo-me e gostava muito de 
ver, num país como Portugal, um pouco da-
quilo que França faz com o cinema. Porque é 
muito dinheiro, salas pequeninas para se ver 
cinema… Enfim, há muita coisa, não preciso 
de elencar. Eu gostava, mas também me preo-
cupo, porque países como França, do ponto 
de vista daquilo que fazem com a política 
pública, são referências para outros países, 
e aquilo que está a fazer justamente nesse 
tal cinema ou no entretenimento, querer-se 
afirmar como um país que faz comédias... 
Quer dizer, quando aparecem com as festas 
de cinema francês que há em tantos países, 
em segmentos que são de facto para cinema 
de qualidade, que não é para ir para os cen-
tros comerciais, e eles apresentam-se assim… 
“O cinema francês já não é o que era”, isso 
preocupa-me, porque, a propósito de coisas 
muito diferentes, costumo dizer que, quando 
a França capitular, a Europa capitula. 

“O cinema francês já não é o que era” é 
um slogan de várias iniciativas que vi pro-
movidas pelas embaixadas francesas, onde 
vão mostrar filmes franceses. Isto é mercado, 
não é arte. E eu não acho, de facto, nenhum 
de nós tem sequer a ilusão, que o carácter 

«Não acho que a arte per se seja a salvação do mundo.
Já não acredito nisso, mas acho que pode ajudar. Pode ajudar 
se tiver, por um lado, gente a pensar as políticas públicas, e, por 
outro, mediadores — programadores, os sócios de um cineclube 
ou de uma associação, porque sem essas camadas também
não vale a pena.»  HELENA SANTOS

mais artístico e puro seja sempre bom. Eu 
não acho que a arte per se seja a salvação do 
mundo. Já não acredito nisso, mas acho que 
pode ajudar. Pode ajudar se tiver, por um 
lado, gente a pensar as tais políticas, que não 
são sempre uma questão de dinheiro, são 
uma questão de pensar o que é que a gente 
quer, e também se a gente conseguir ter me-
diadores — no início a Margarida falava dos 
programadores, mas também muitos outros 
mediadores —, os sócios de um cineclube, ou 
de uma associação, porque sem essas cama-
das também não vale a pena. E isso eu acho 
que também é responsabilidade dos artistas. 
Não é só dos produtores, dos programado-
res, é também dos artistas, eles próprios. 
MARGARIDA ASSIS: Esta nota positiva de 
que a arte, neste caso o cinema, mesmo que 

não salve, pode ajudar é um corolário inte-
ressante para a nossa conversa. Para isso, 
precisa é de ser mesmo arte, e aí entramos 
no domínio daquilo que o Carlos refere, de 
uma necessidade de linguagem.

A conversa integral está disponível, 
em vídeo, no site do Cine Clube.



É notável que hoje, 
mesmo em ficções 
científicas ditas futu-
ristas, muitos filmes 
parecem apenas revi-
ver e requentar cenas 
do passado. Repetem 
tramas e temas já ex-

plorados em blockbusters ou filmes de arte, 
ou são justamente remakes e continuações 
de franquias de sucesso: Blade Runner, Star 
Wars, Star Trek, Akira, Godzilla, Mad Max, 
Ghost in the Shell, Robocop, Tron, Duna, 
Ghostbusters, Planeta dos Macacos vêm sem 
esforço à mente. Há remakes de todo tipo 
de filmes, claro, mas na ficção científica 
chama-me mais a atenção, pois, uma vez que 
imaginar como será o futuro soa como es-
sencial ao gênero, parece-me algo um pouco 
contraditório que o futurismo de hoje seja a 
repetição de um futuro de outrora. Este re-
vivalismo (ou “retrofuturismo”) de décadas 
passadas aparece também na replicação de 
técnicas antigas, de trilhas sonoras feitas em 
sintetizadores dos anos 80 ou batidas dos 
anos 2000, de looks para simular película ou 
VHS, de cartelas com determinada tipogra-
fia ou desfoque. O que é muito chocante é 
que, se no passado o aparecimento de novas 
tecnologias e novas técnicas acompanhava 
(ou era acompanhado) de novas formas cul-
turais, novos estilos de música, e de moda, 
e de gêneros, hoje em dia, apesar do alcance 
imenso de efeitos que o digital proporciona, 
estes filmes não parecem criar nada de novo. 
Na verdade, evidentemente nem se interes-
sam por isso, nem pretendem tentar imagi-
nar um futuro. É como se reviver essas vibes 
passadas, esses tempos tornados objetos 
de consumo, fosse mais prazeroso e garan-
tido. Como se o tempo que antes avançava 
estivesse agora preso numa bolha, um loop 
inescapável, repetições de repetições de 
espectros do passado.

Peguemos o exemplo de Ready Player One 
(2018), de Steven Spielberg. Na realidade 
virtual Oasis, por mais impressionantes que 
sejam os efeitos digitais que criam suas pai-
sagens, tudo é réplica de ícones de cultura 
pop do passado: o King Kong, o DeLorean 
de Back to the Future ou a motocicleta do já 
mencionado Akira, o Gigante de Ferro e o 
Mechagodzilla… Até a trilha sonora, muitas 
vezes, repete os temas musicais desses clás-

1

sicos. O prazer do filme é, em grande parte, 
habitar este mundo de artefatos pop reco-
lhidos de diversos tempos, agora retirados 
de contexto, descomplicados, e replicados. 
Nada mais sintomático que a cena em que 
os personagens revisitam o Hotel Overlook, 
do filme The Shining (1980), de Stanley 
Kubrick. A trama do terror de Kubrick é 
justamente sobre um espaço assombrado 
por um passado que tenta repetir-se, que 
usa da família que o habita para ser revivi-
do incessantemente. A visita dos jogadores 
de Ready Player One a este cenário é então 
assombrada em dobro.1 E que as sequências 
clássicas de terror de The Shining se tornem 
no filme de Spielberg uma repetição pasti-
che e sem graça é também sintoma do loop 
zumbificado que buscamos referir.

Mark Fisher usa o termo hauntology para 
se referir a esse povoamento de fantasmas 
que caracteriza a produção cultural con-
temporânea.2 Em Ghosts of My Life (FISHER 

2014) ele relaciona essa temporalidade 

encapsulada com o modo de vida típico 
do neoliberalismo, com sua exigência de 
respostas rápidas e produtividade, com seu 
individualismo empreendedor.3 Em seu livro 
anterior, ele já apontava o aspecto infanti-
lizado dessa cultura pop, que, como uma 
criança, fica sempre a pedir o mesmo, de 
novo, e de novo.4 Mas essa repetição, esse 
confinamento das expectativas culturais e 
sociais também se dá por uma negativida-
de, também é resultado de uma impotência 
típica das escalas dos problemas com que 
o capitalismo globalizado nos desafia. Se 
com uma mão o neoliberalismo convoca 
ao empreendedorismo das “liberdades 
individuais”, seja você mesmo, faça o que 
quiser fazer, não deixe que te digam não, 
com a outra, explora coletividades inteiras 
“de uma vez” e produz estragos planetários 
a que apenas um sujeito coletivo poderia 
estar à altura de responder. E apesar de esse 
diagnóstico ser, de certo modo, consensual, 
apesar de parecer que todos consideram o 
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R EA L I SMO S :  O S  FA N TA SM A S
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Ensaio por Ian Capillé

«Se no passado o aparecimento de novas tecnologias e novas 
técnicas acompanhava (ou era acompanhado) de novas formas 
culturais, novos estilos de música, e de moda, e de gêneros, 
hoje em dia, apesar do alcance imenso de efeitos que o digital 
proporciona, estes filmes não parecem criar nada de novo.»

Ready Player One (Steven Spielberg, 2018)
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capitalismo como mau e destrutivo, apesar 
de todos esses filmes pop americanos dis-
cursarem, no nível da trama e do tema, con-
tra tais abusos, ainda assim, subjaz a tudo a 
sensação de que não há nada a fazer. Parece 
que acreditar numa melhora real das coisas 
é algo ingênuo, romântico, irreal. Como se 
ser realista fosse imediatamente desacreditar 
de tudo. Como perfurar essa bolha? Como 
convocar o real que subjaz à realidade que 
o capitalismo nos apresenta como natural, 
como “realista”?

Tudo leva a crer que o cinema tem 
um vínculo com a verdade. Os
Kino-Pravda, de Dziga Vertov5; 

o cinéma vérité, de Jean Rouch e Edgar Mo-
rin; o “cinema direto” da América do Norte 
trazem algo dessa pretensão até no nome. 
Ou talvez o vínculo seja com o real, donde 
a vastidão de “realismos”, a começar pelo 
realismo próprio da imagem fotográfica. A 
crítica de André Bazin é com certeza a mais 
canônica nesse sentido.

Nos termos de Bazin, o cinema possui 
uma “ontologia” fundamentada na técnica 
fotográfica. Ou seja, que, diferente de formas 
representacionais anteriores como a pintura, 
a imagem fotográfica tem uma gênese mecâ-
nica, natural, objetiva. “Pela primeira vez, 
uma imagem do mundo exterior se forma, 
automaticamente, sem a intervenção criado-
ra do homem, segundo um rigoroso determi-
nismo”, escreve no célebre texto Ontologia da 
Imagem Fotográfica (BAZIN 1991:22). Grosso 
modo, o processo fotográfico é, para o autor, 
como uma argumentação, a fundamentação 
“ontológica” da indexicalidade da imagem 
produzida com seu modelo no real. Porque 
se trata de um processo físico-químico, no 
qual a interferência humana aparece como 
segunda (e não como primeira, como na 
pintura), a fotografia “garante” a verdade da 
imagem.

Não é que este processo de fato represen-
te a verdade. Mas, para Bazin, ele altera a 
“psicologia da imagem”, que, dessa forma, 
conquista uma potência de real que nenhu-
ma técnica representacional anterior jamais 
conseguiu.6 É por isso que seu exemplo é o 
cinema surrealista, que usa desta potência 
de real justamente para causar uma espécie 
de curto-circuito na nossa percepção, e as-
sim recriar o real.7 Com o cinema, “a distin-
ção lógica entre o imaginário e o real tende 
a ser abolida. Toda imagem deve ser sentida 
como objeto e todo objeto como imagem.” 
(BAZIN 1991:25)

Hoje em dia, parece que remeter-se à 
indexicalidade da imagem fotográfica (uma 
“ontologia”, nos termos de Bazin) sem 

nenhum “porém” é ser, no mínimo, ingê-
nuo. No mínimo, é deixar de lado, primeiro, 
uma epistemologia moderna que produz a 
lógica por trás das câmeras fotográficas e do 
cinematógrafo, das películas plásticas e da 
emulsão sensível, e todo o aparato técnico 
necessário para produção de fotos e filmes. 
Uma técnica específica que produz uma 
certa impressão fotográfica, um certo recor-
te do real; e, segundo, é também ignorar a 
imensa transformação que esse mesmo pro-
cesso sofreu com os avanços das tecnologias 
digitais, das possibilidades de alteração da 
imagem etc. Não há, rigorosamente falando, 
mais relação direta da imagem digital gera-
da com o modelo no real; pelo menos não 
nos mesmos termos “fotográficos” evocados 
por Bazin. O sensor de uma câmera digital, 
ainda que fotossensível, trabalha a partir de 
uma extração de dados que é decisivamente 
distinta daquela da emulsão, o que muda a 
natureza do processo (e que, claro, possibili-
ta a imensa gama de alterações de pós-pro-
dução a que já estamos acostumados).

As críticas à “ontologia da imagem 
fotográfica” de Bazin são muito anteriores 
à chegada do digital8, mas, de qualquer 
maneira, pareceria que seu advento determi-
naria então o “fim do realismo” no cinema. 
Quer dizer, se essa indexicalidade fotográfi-
ca já era polêmica antes, o digital “resolve” a 
querela, pois evidencia ainda mais todo um 
novo campo de manipulação humana dessas 
imagens que não deixa dúvidas sobre seu 
aspecto construído, alterado (ou, no míni-
mo, alterável).

Ainda assim, podemos sentir por volta 
dos anos 2000 um retorno de tendências 
realistas no cinema. De formas distintas, 
vemos uma retomada de uma série de 
técnicas que já apareciam no texto de Bazin 
como esforços para um cinema realista: o 
plano-sequência, a profundidade de campo, 
gravações na rua ou em espaços públicos, 
documentários “diretos”, atuações improvi-
sadas etc. Estou falando dos filmes de Tsai 
Ming-liang, de Apichatpong Weerasethakul 
(e, antes deles, Hou Hsiao-hsien), de Hong 
Sang-soo, de Naomi Kawase… Se há uma 
clara tendência do leste asiático9, podemos 
incluir os nomes de André Novais Oliveira, 
Sueli e Isael Maxakali, Angela Schanelec, 
e muitos outros. Não me interessa recortar 
geograficamente esta tendência, apenas indi-
car que, aqui e ali (talvez com mais força em 
certos lugares que outros), pipocam expres-
sões realistas da imagem cinematográfica. 
Trabalhos que, à primeira vista, parecem 
buscar aquela indexicalidade, parecem 
evocar um certo compromisso com o real, 
uma justeza realista dos meios empregados 

na mise-en-scène. Mas como isso é possí-
vel? Como esses filmes podem pretender 
ser realistas hoje em dia? De que realismo 
estaríamos falando?

Pouco mais de um Mês (2013) inicia-
-se com um casal deitado na cama. 
A câmera baixa enquadra-lhes os 

pés em primeiro plano, mas o plano é aberto 
o suficiente para vermos toda a cama, a 
cabeceira ao fundo, e as mesinhas ao lado. 
É um plano bem escuro, vê-se tudo num 
tom mais ou menos cinzento. Ao princípio, 
o casal dorme, e, ao longo do plano, acorda, 
sem se levantar. Ainda deitados, eles trocam 
um papinho miúdo, uma conversa boba de 
bom-dia. Aqui e ali, entendemos que o rapaz 
teve dificuldade de dormir, levantou-se no 
meio da noite. Ela dormiu a noite inteira. 
Entendemos que eles estão na casa dela 
— e, o mais importante, percebemos nas 
entrelinhas da conversa, nas micro-pausas 
das falas, nas pequenas hesitações e nos 
modos, que eles não são assim tão íntimos, 
que se conhecem há pouco tempo. Ele teve 
vergonha de ligar a televisão na madru-
gada. Mais tarde, pergunta se pode pegar 
um copo d‘água. Tudo é muito “normal”, o 
objetivo não é sublinhar esses momentos. 
Eles acontecem, e no conjunto sentimos 
seus efeitos. Como o título já nos dizia, esse 
casal está junto há um pouco mais de um 
mês, e o filme é sobre isso, sobre um casal 
que está junto há pouco tempo, os problemi-
nhas (“problema” é até uma palavra muito 
forte para o que é) e entendimentos que se 
estabelecem entre o que cada um sente, o 
que cada um deseja, que não pode se revelar 
numa fala, mas mais num olhar, num tempo, 
num jeito. O realismo do cinema de André 
Novais tem muito a ver com esses tempos e 
jeitos, esses modos de fazer que ele enqua-
dra e deixa durar o tempo que aquilo dura. 
É assim que seus filmes de um modo geral se 
estabelecem dentro de um recorte temporal 
claro, que às vezes está já estabelecido no 
título (Pouco mais de um mês, Temporada, 
Domingo); ou duram o tempo preciso de 
uma ação, visada do início ao fim (o caso de 
Fantasmas, um único plano-sequência de um 
diálogo entre dois amigos; Quintal, uma tar-
de morosa na casa dos pais; e o recente Rua 
Ataléia, uma noite de apagão); ou, enfim, 
filmes em que, mesmo na deriva por se-
quências longas, estas são sempre definidas 
por ações cotidianas — cortar uma laranja, 
cozinhar etc. — pois o tempo que se quer 
recortar é impreciso, mas rigoroso, o tempo 
do fim e do recomeço: Ela Volta na Quinta.

É que o “realismo” do cinema não se 
baseia apenas na indexicalidade da imagem 
fotográfica, no processo de impressão da luz 
sobre um material sensível. Antes que foto-
gráfica, sua indexicalidade é a do movimento. 
Como aponta Deleuze, o cinema não é uma 
imagem à qual se acrescenta posteriormente 
movimento — a passagem dos fotogramas é 
apenas a técnica, o truque. Se é verdade que 
o cinematógrafo repete “a mais antiga das 
ilusões” (aquela epistemologia moderna que 
comentamos), também é certo que o filme, 
ele mesmo, é imediatamente a imagem e o 
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«Se com uma mão o neoliberalismo convoca ao 
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com a outra, explora coletividades inteiras “de uma vez” e 
produz estragos planetários a que apenas um sujeito coletivo 
poderia estar à altura de responder.»
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movimento, é portanto imagem-movimento; 
e, nesse sentido, sua indexicalidade, antes 
que a da fotografia, é aquela da duração.10 

Em outras palavras, a semelhança que a 
imagem cinematográfica estabelece com seu 
“modelo” é primeiro pela reprodução do 
movimento.11

Há, entretanto, uma distinção importante 
a ser feita. É que, ainda que a indexicali-
dade do cinematógrafo emane primeiro 
da reprodução do movimento, ou seja, da 
duração, há que se diferenciar tipos de 
duração. A imagem-movimento de Deleu-
ze, marcada pela mecânica do “sistema 
sensório-motor” bergsoniano, obedece à 
duração da ação. Isso quer dizer que, grosso 
modo, há um movimento “modelo” que se 
pretende atingir com os meios do cinema. 
O movimento pode ser correr ou pular, mas 
também pode ser um movimento “interno”, 
pensar, sofrer, decidir. Ou seja, de um modo 
geral, o que se pretende é produzir, com os 
meios do cinema, “imagens-ação”, imagens 
que têm por modelo determinadas ações do 
real. É a ação o ponto culminante do sistema 
sensório-motor. Daí toda a importância da 
continuidade nesse modo de cinema; daí a 
criação de todo um vocabulário de artifícios 
que buscam pela montagem representar a 
duração de uma determinada ação, ou de 
um conjunto de ações. Ainda que de formas 
bastante distintas, é essa a pretensão da 
escola americana de montagem orgânica 
(naturalista), da escola soviética de monta-
gem dialética, da escola alemã de montagem 
expressionista etc.12

Muito diferente é a imagem-tempo. Neste 
tipo de duração, abdica-se de reproduzir 
uma ação “modelo”. A duração que se 
busca é a de “movimentos puros”, situações 
óticas (e sonoras) puras. Esquematicamente, 
podemos dizer que a imagem-movimento 
pretende recriar com os meios do cinema 
um determinado movimento-modelo — 
sua pergunta seria “qual a duração correta 
para esta ação determinada?”. Enquanto 
a imagem-tempo pretende descobrir os 

movimentos puros de uma determinada 
duração — sua pergunta é então “dada esta 
duração, que movimentos aparecem em seu 
interior?”. Ou seja, na imagem-movimento 
parte-se de um ação virtual, na imagem-
-tempo, de uma duração atual. É assim que 
Deleuze, já no primeiro parágrafo de A 
imagem-tempo, pode retomar as teses de Ba-
zin nos seguintes termos: “O real já não era 
representado ou reproduzido, mas ‘visado’. 
Em vez de representar um real já decifrado, 
o neorrealismo visava um real por decifrar, 
sempre ambíguo; daí que o plano-sequência 
tendesse a substituir a montagem das repre-
sentações. O neorrealismo inventava assim 
pois um novo tipo de imagem a que Bazin 
propunha que se chamasse ‘imagem-facto’.” 
(DELEUZE 2015:7)13

A perspectiva da câmera, seu realis-
mo, é um discurso de verdade muito 
poderoso, capaz de perturbar as rea-

lidades vigentes, aquelas que nosso olhar 
se acostumou a ver primeiro. Como des-
crevemos exaustivamente, esse discurso de 
verdade fundamenta-se em técnicas especí-
ficas de realismo. Fundamenta-se também, 
como fica evidente, numa crítica e filosofia 
dessas técnicas, num pensamento que se co-
necta ao aparelho para investigar justamente 
suas verdades, suas leis e funcionamentos, 
e o alcance de seu discurso. O cinema é esta 
máquina.

De toda maneira, o problema da verdade 
com certeza ultrapassa o do realismo. Mas 
penso que a prática de cinema deve ter um 
compromisso com a verdade, e que é pelo 
realismo, e pelos problemas que ele susci-
ta, que o cinema interage com a verdade. 
Não que se precise saber, de antemão, que 
verdade é essa. Como dissemos, na imagem-
-tempo não se sabe previamente exatamente 
quais as verdades (as “situações óticas e 
sonoras puras”) que aparecerão — sabe-se 
apenas a duração pretendida. O compro-
misso é, antes, a criação de um modo de 
produção que possibilite a emergência da 

«A perspectiva da
câmera, seu realismo, é um 
discurso de verdade muito 
poderoso, capaz de perturbar 
as realidades vigentes, aquelas 
que nosso olhar se acostumou 
a ver primeiro.»

«Penso que a prática 
de cinema deve ter um 
compromisso com a verdade, 
e que é pelo realismo, e pelos 
problemas que ele suscita, que 
o cinema interage com
a verdade.»
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verdade, e a visão para discerni-la quando 
tal acontece. Quer dizer, pensar um filme, e 
pensar a verdade potencial que ele reivindi-
ca, é também pensar o modo de produção 
que lhe é próprio. Em outras palavras, a 
estética começa aí, e com ela, todas essas 
disputas de realismo.14

Esse compromisso com a verdade exige 
então uma boa dose de coragem e estraté-
gia, tanto por parte de quem se aventura a 
produzir, quanto daqueles que assistem. Os 
primeiros, coragem para laboriosamente 
buscar imagens justas, e a estratégia de re-
sistir à precarização do trabalho nos tempos 
atuais; os segundos, para, quando diante 
destas imagens, ainda que falem diretamen-
te contra si, ou contra seu conforto, coragem 
de reconhecer a verdade ali presente, tomar 
a parte das imagens.

Se penso o cinema, então, como uma es-
pécie de assembléia, não digo com isso que 
os filmes sejam uma retórica do real. Porque 
imagens não são um texto, e nem o cinema, 
uma gramática. São, antes, sonhos do real, 
que, uma vez compartilhados, ativam o 
tecido social para sua verdade, e criam as 
condições de sua própria realização.

Por isso, não é à toa, creio eu, que quase 
todos aqueles autores que chamei “realistas” 
têm, apesar disso, muita proximidade com 
uma certa “estética do sonho”. É que o real, 
por ser visado, é também sonhado. É que, 
hoje em dia, nas trincheiras dos discursos de 
verdade, o sonho aparece como estratégia 
privilegiada de navegação, pois dá conta, 
justamente, da sobreposição de temporali-
dades a que somos sujeitos a todo momento 
— como os jogadores de Ready Player One, 
presos numa suposta utopia-game fabri-
cada da réplica fetichizada de fragmentos 
de outras temporalidades. É como se, para 
entender o que se passa nessa realidade, 
precisássemos encará-la “como se fosse 
um sonho”, ou seja, precisássemos suspen-
der certos realismos para enxergar outras 
aparições que indicam alternativas de real, 
outras realidades sobrepostas àquela que se 
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Pouco mais de um Mês (André Novais Oliveira, 2013)
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«Essas impressões, parece que falam alguma
coisa inaudita. Parece que mostram algo invisível.
Fantasmas? São vislumbres dessas outras temporalidades,
exteriores à bolha do realismo capitalista.»

«Navegar o real como um sonho desnaturaliza
o realismo do capitalismo, abre frestas na imagem
para impressões de outra natureza.»
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diz a mais realista. Navegar o real como um 
sonho desnaturaliza o realismo do capitalis-
mo, abre frestas na imagem para impressões 
de outra natureza. 

São impressões muito sutis. Elas podem 
despontar de muitas maneiras. Há as que 
aparecem em certas zonas periféricas dos 
planos, ou no jeito de um personagem fazer 
as coisas (o exemplo de Pouco mais de um 
Mês). Outras, em durações específicas, 
singulares, a duração daquilo que vemos. 
Outras vezes, nas relações entre planos, num 
corte de duração infinita. Essas impressões, 
parece que falam alguma coisa inaudita. 
Parece que mostram algo invisível. Fantas-
mas? São vislumbres dessas outras tempo-
ralidades, exteriores à bolha do realismo 
capitalista.

Chamemos fantasmas, mas com certeza 
diferentes daqueles primeiros. Porque estas 
temporalidades vislumbradas não foram 
formatadas pela mercadoria, não foram feti-
chizadas. Enquanto no realismo capitalista 
as outras temporalidades são convocadas 
apenas enquanto artefatos, enquanto ícones, 
enquanto formas vazias, estes fantasmas 
vislumbrados são como que um conteúdo 
sem forma, uma figura sem perímetro. 
São temporalidades recalcadas, memórias 
complexas, afetos engasgados complicados 
no tecido do real, e que perfuram a barreira 
segura do oásis capitalista. Sua presença 
ausente assombra esta bolha, e pode estar 
em todo lugar. Mark Fisher sugere “pensar 
hauntology como a agência do virtual, enten-
der o espectro não como algo sobrenatural, 
mas como aquilo que age sem existir (fisica-
mente)” (FISHER 2014:18).

Assim, na assembléia onírica do cine-
ma, disputa-se arranjos de realidades. As 
temporalidades se sobrepõem, algumas são 
capturadas, transformadas em mercadoria, 
em filtros do instagram, outras recusam 
qualquer formatação, insistem, permane-
cem. Atuar politicamente no nível desses 
arranjos, na profundidade desses fantasmas, 
e buscar o real que subjaz a essas realidades 
é fazer um cinema da verdade — daí a nossa 
defesa do realismo como uma estratégia 
privilegiada nas disputas atuais. Quais as 
relações mais justas entre uma certa tempo-
ralidade e a atualidade? O que essas relações 
disparam, a quem elas convocam? Quais 
estratégias de produção podem driblar os 
mecanismos de repetição, perfurar a bolha 
capitalista? E como elas podem garantir a 
subsistência desses produtores, a resistência 
de seus modos de vida? Estas são perguntas 
realistas: não o realismo capitalista, mas um 
realismo onírico ou fantasmagórico.

Delas resulta um cinema que tenta fazer 
falar esses fantasmas, que entra numa 
espécie de dança cinematográfica com eles. 
O filme como uma sessão mediúnica. Na 
platéia, o público, em transe, atravessa múl-
tiplas temporalidades, sente em si os ecos do 
passado e do futuro, faz reverberar no corpo 
esses tempos, transforma a dor em profecia, 
e a alegria em pensamento. Funda-se no 
cinema a comunidade encantada. Nela, no 
tempo que dura, que pode ser ínfimo, uma 
verdade infinita é compartilhada.

1. Esta é a análise de Jonas Čeika em seu canal no 
YouTube, disponível em https://www.youtube.com/
watch?v=gSvUqhZcbVg&list=LLItnvRk0eg9oqCuATa4ES
Gw&index=57 (acesso a 10 de junho de 2019).

2. O termo deriva de hantologie, de Derrida, conceito 
que busca dar conta do aspecto assombrado de todo 
ser, sempre marcado por impressões daquilo que o 
precede, e intuições daquilo que o sucede: "Tudo 
o que existe é apenas possível graças a uma série 
de ausências, que o precede e o circunda, permi-
tindo que possua a consistência e inteligibilidade 
determinadas que possuí." (FISHER 2014:17-18) [todas 
as citações do inglês foram traduzidas pelo autor]. 
O uso de Fisher, porém, é mais direcionado para um 
fenômeno cultural contemporâneo, e, por isso, prefe-
rimos utilizar hauntology em sua grafia em inglês.

3. Segundo o próprio, Fisher apenas "arrisca" as possí-
veis causas desse "cancelamento do futuro" pela 
cultura neoliberal. A primeira se relaciona com o 
consumo: "Será que a destruição da solidariedade e 
seguridade do capitalismo neoliberal trouxe consigo 
uma fome pelo bem-estabelecido e familiar?" (FISHER 
2014:14); a segunda, com a produção: "Apesar de toda 
a sua retórica de novidade e inovação, o capitalis-
mo neoliberal gradativa mas sistematicamente priva 
artistas dos recursos necessários para a produção do 
novo." (FISHER 2014)

4. "Em aparente ironia, a recusa dos profissionais da 
mídia em serem 'paternalistas' não produziu nenhuma 
cultura de-baixo-pra-cima de deslumbrante diversi-
dade, mas, ao contrário, uma cultura cada vez mais 
infantilizada. Em contraste, uma postura 'paternalis-
ta' trataria as audiências realmente como adultas, 
assumindo que podem lidar com produtos culturais 
complexos e intelectualmente exigentes." (FISHER 
2020:126- 127)

5. Série de 23 newsreels soviéticos dirigidos por Dziga 
Vertov, Elizaveta Svilova, e Mikhail Kaufman em 
Junho de 1922.

6. "Ela age sobre nós como um fenômeno 'natural', como 
uma flor ou um cristal de neve cuja beleza é inse-
parável de sua origem vegetal ou telúrica." (BAZIN 
1991:22) [grifo nosso]

7. "A fotografia representava, pois, uma técnica privile-
giada para a criação surrealista, já que ela mate-
rializa uma imagem que participa da natureza: uma 
alucinação verdadeira." (BAZIN 1991:25)

8. conf. Cecília Mello: "O antirrealismo se tornou [a 
partir do final dos anos 60] o objetivo da crítica 
cinematográfica progressiva [sic], cujas premissas 
estéticas estavam fortemente baseadas nas teorias 
brechtianas de distanciamento e o uso inventivo 
dessas teorias principalmente no cinema de Jean-Luc 
Godard." (in: MELLO 2015:16)

9. Tal tendência realista de cinematografias recentes do 
leste asiático é brilhantemente trabalhada em Rea-
lismo Fantasmagórico (2015), organizado por Cecília 
Mello.

10. ver a crítica de Bergson em A Evolução Criadora: 
"O movimento escorregará pelo intervalo, pois qual-
quer tentativa de reconstituir a mudança com estados 
implica partir do princípio absurdo de que o movi-
mento é feito de imobilidades." (BERGSON 2010:335) e 
a "réplica" de Deleuze em A imagem-movimento: "(...) 
a reprodução da ilusão não é também, de certa forma, 
sua correção? A partir da artificialidade dos meios 
pode-se concluir a artificialidade do resultado? (...) 
o que [o cinema] nos oferece, como foi muitas vezes 
constatado, não é o fotograma, mas uma imagem média 
à qual o movimento não se acrescenta, não se adicio-
na: ao contrário, o movimento pertence à imagem-mé-
dia enquanto dado imediato." (DELEUZE 1985:10)

11. Bazin não é avesso ao conceito bergsoniano de “du-
ração", e a questão do movimento da imagem cinemato-
gráfica não lhe escapa. "Nesta perspectiva, o cinema 
vem a ser a consecução no tempo da objetividade 
fotográfica. (...) Pela primeira vez, a imagem das 
coisas é também a imagem da duração delas, como que 
uma múmia da mutação." (BAZIN 1991:24)

12. Este é um resumo bastante grosseiro de todo o 

primeiro livro de cinema, A imagem-movimento (DE-
LEUZE 1985). Para uma descrição mais detalhada dos 
modos da imagem-movimento (imagem-percepção, ima-
gem-afecção, imagem-ação), das escolas clássicas de 
montagem, e das relações internas da pragmática do 
cinema, recomendo, além, claro, da leitura integral 
do livro, o curso online gratuito "Deleuze e Cinema", 
de Bruno Cava, no canal Hora Azul, disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=xItsskoFRUw&list=PL
z1c-6uMIBiHeg_RjvPUEB_6tvmRzmQQs (acesso a 3 de 
agosto de 2019); para uma apresentação ao sistema 
sensório-motor, ler o capítulo 1 de Matéria e memória 
(BERGSON 1990: 9-57).

13. Para uma belíssima e sintética descrição das dife-
renças de sensibilidade entre o neorrealismo italiano 
e o cinema clássico americano, assistir What is neo-
realism?, (2014) de kogonada, disponível em https://
vimeo.com/68514760 (acesso 4 de março de 2021).

14. Bazin, ao narrar o surgimento do neorrealismo 
italiano, e comparando-o aos filmes que surgiram na 
França no mesmo período, afirma contundente: "o cine-
ma italiano caracteriza-se sobretudo por sua adesão 
à atualidade." (BAZIN 1991:238)
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Ensaio por Abraham Roberto Cea Núñez

Começou assim Román Gubern, esquecendo-se do som, e do ouvi-
do, a sua Historia del cine: “O órgão com que compreendi o mundo 
é o olho” (Goethe). A comunhão entre o olho e o cinematográfico, 
no século XX, fez da visão o sentido privilegiado, e o exposto pe-
rante ela, sob os subterfúgios do mimético, a imitação da realidade, 
apresentou-se como verdade.

Le Gai Savoir (1969), de Jean-Luc Godard, esse filme cartesiano, 
deixou várias lições sobre por que razão é indispensável, para o 
cinema, não esquecer jamais os sons. Escutamos, junto às ima-
gens de Juliet Berto e Jean-Pierre Léaud apegados à tela preta, os 
sons do Maio de 68, ecos das revoltas roubados das ruas que ainda 
hoje ressoam. “— Só falas de imagem, esqueces-te do som. — É o 
mesmo. Em cada imagem tem que se saber quem fala”, conversam 
Juliet e Jean-Pierre. É nessa coimplicação imagens-sons, opsignos-
-sonsignos, junto à relação com o espectador, que se joga o terreno, 
no cinema, da verdade, ou do verdadeiro.

Como apontou o historiador de arte Michael Camille, as teorias 
medievais sobre o olho e a visão discutiram, mediante Platão e 
Aristóteles, uma questão essencial: os nossos olhos disparam raios 
em direcção aos objectos ou são os objectos que os disparam em 
direcção a nós?1 O cinema, a imposição de uma determinada noção 
do olho, onde os limites entre o exposto e o espectador se desvane-
cem, tornando-se dobra, tem muito a dizer ainda sobre isto.

Quem fala por trás de que imagens? Disparamos ou disparam-
-nos?

Sou muito amigo de Platão,
mas mais amigo sou da verdade

ARISTÓTELES

Borges escreveu, numa passagem de “Sobre o Rigor da Ciência”, 
acerca daqueles que “levantaram um Mapa do Império, que tinha 
o tamanho do Império e coincidia pontualmente com ele”2. Esse 
mapa excêntrico do relato borgeano inspira a lógica do simulacro 
de Baudrillard e assemelha-se, numa anacronia intempestiva, 
ao Google Maps, que, numa ingerência política, é quem molda e 
modifica a própria geografia eliminando do mapa, facilmente, os 
dígitos “Palestina”. Este simulacro do mundo não é senão uma 
imagem-aparelho do Estado, aquela capaz de reafirmar a condição 
biopolítica da Palestina como Muselmann, os humanos despojados 
de voz, ou da própria vida, nos campos de extermínio, como relatou 
Primo Levi em Se Isto É um Homem. Será o Google Maps um reflexo 
do mundo ou um artefacto estético-político que opera sobre ele? A 
lógica indicial vertida no cinema e na fotografia, sob o paradigma 
naturalista, perece: as imagens não são um reflexo do mundo. O re-
presentado não guarda uma relação de verdade com a realidade, em 
termos epistemológicos; a sua configuração material como imagem 
não é o verdadeiro.

O cinema já acumulou demasiadas imagens. Em breve haverá 
mais imagens e sons do que os que o mundo poderá conter.

Os espelhos deviam reflectir
antes de devolver as imagens.

O SANGUE DE UM POETA, JEAN COCTEAU

Godard diz, nas Histoire(s) du cinéma (1988): “e se as pobres ima-
gens / golpeiam ainda / sem cólera e sem ódio / como o verdugo 
/ é porque o cinema está lá”4. São estas imagens que dão forma à 
“imagem pobre” descrita por Hito Steyerl: aquela rasgada, violada, 
roubada, editada, ofendida e idolatrada5. A imagem digital adquire 
novas formas de socialização, um paradigma relacional inédito com 
outras imagens e connosco próprios. As imagens na contemporanei-
dade são, diz Steyerl, “uma coisa como outra qualquer, uma coisa 
como tu e eu”6. Assim, a pergunta adequada já não é pela imagem, 
em abstracto, ou pela sua possibilidade como reflexo, mas sim por 

Com quem nos podemos identificar? Claro que 
a identificação é sempre com uma imagem. 

Mas perguntem a qualquer pessoa se realmente 
gostaria de ser um ficheiro jpeg.3

THE WRETCHED OF THE SCREEN, HITO STEYERL
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Le Gai Savoir (1969), de Jean-Luc Godard

Captura de ecrã do Google Maps
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Assim, as imagens não são reflexo, mas sim mundo; não são 
objectos, mas sim sujeitos ou organismos vivos. Serão as imagens 
através das quais os drones operam intervenções militares objec-
tos passivos ou antes agentes estéticos do massacre? O devir da 
invenção dos irmãos Lumière, a imagem em movimento, alcançou 
a morte e o terror, além do representacional. É ingénuo temer um 
diabo pintado, como disse Lady Macbeth através de Shakespeare; 
e, no entanto, esse diabo tornou-se snuff movie ou morte filmada em 
directo.

O objectivismo impossível de Dziga Vertov, a pretensão do Ki-
no-Glaz de revelar o mundo através do olho mecânico sonhou com 
a verdade, mas nunca chegou tão longe como um drone: uma ima-
gem do massacre que vigia, enquadra e dispara. Se toda a represen-
tação é mentira, ou é opaca, se devemos desconfiar das imagens, o 
terror das suas operações é o verdadeiro.

Os adormecidos e os mortos
são meramente como retratos. 
Só o olhar da infância teme

um diabo pintado.

Lady Macbeth em
MACBETH, WILLIAM SHAKESPEARE

Guy Debord foi, entre muitas outras coisas, um pensador sobre o 
olho e as operações contemporâneas da imagem, a sua função re-
lacional e ontológica na sociedade moderna. Usar o cinema contra 
o cinema, segundo o paradigma situacionista7, significou negar a 
imagem própria para furtar a alheia, ou expropriar os expropriado-
res. É através do détournement, a descontextualização ou o desvio 
de elementos alheios que Debord erige o seu cinema contra o cine-
ma, a composição dos seus anti-filmes.

A sala de cinema foi entendida por Debord como um espaço da 
passividade em que a subjectividade do espectador está enviesada 
pela contemplação. A sala de cinema é, nestes termos, princípio 
e fim. Abolir o cinema, para Debord, significa destruir a sala de 
cinema e, no entanto, esta também é concebida como um lugar 
para a subversão: espaço micropolítico onde exercer a crítica ou 
executar a revolução, abraçando a noção marxiana do conhecimen-
to como prática. Um dos détournements mais célebres d’A Sociedade 
do Espectáculo (La Société du Spectacle, Guy Debord), anti-filme 
composto em 1973, diz: “O mundo já está filmado; agora é tempo 
de o transformar”. O situacionista apela, como sabemos, à celebér-

Mas quanto mais se vê televisão japonesa, mais 
se tem a sensação de ser visto por ela. Até o 

telejornal é testemunha de que a função mágica 
do olho está no centro de todas as coisas.

SANS SOLEIL, CHRIS MARKER
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que classe de imagem, que tipo de imagens habita hoje a metrópole 
e como é a nossa relação com elas.

As imagens-cidadão, diríamos, transmitem informação e têm 
voz, ocupam os cartazes publicitários e os lugares de representa-
ção; as imagens-lúmpen soluçam, emitem um ruído inapreensível 
para os sistemas de legibilidade: são memes, SPAM, formatos JPEG 
ou elementos que vadiam pela deep web. A diferença entre uma 
imagem-cidadão e uma imagem-lúmpen não é, então, semiótica; é 
da ordem do biopolítico.

rima tese de Marx sobre Feuerbach: “Os filósofos não fizeram outra 
coisa a não ser interpretar o mundo de diversos modos, mas o que 
há a fazer é transformá-lo”.

A sala de cinema é, potencialmente, um espaço para a transfor-
mação, além da reprodução passiva de imagens. É então, nestes 
termos, que o anti-filme se concebe como máquina de guerra. A 
retórica e a composição naturalistas são recusadas em busca da 
composição de artefactos cinematográficos contra o cinema, ou 
o cinema entendido como ferramenta estético-política. O que se 
apresenta, a priori, como paradoxo, isto é, a intenção de destruir o 
cinema recorrendo ao próprio cinema acaba por se manifestar, na 
verdade, como uma forma de combater o espectáculo com as suas 
próprias armas, a sua própria linguagem.

A relação traçada por Debord entre o espectador e o espectáculo 
acaba de se tensionar no seu conceito de separação. Numa passagem 
formidável de TIQQUN encontramos o seguinte: “Compreender a 
estética? […] Todo o trabalho da metafísica, toda a obra da civili-
zação, no Ocidente, consistiu em separar, em todas as ocasiões, o 
‘humano’ do ‘não-humano’, a ‘consciência’ do ‘mundo’, o ‘saber’ 
do ‘poder’, o ‘trabalho’ da ‘existência’, a ‘forma’ do ‘conteúdo’, a 
‘arte’ da ‘vida’, o ‘ser’ das suas ‘determinações’, a ‘contemplação’ da 
‘acção’ […] Uma vez operada esta separação e produzida cada uma 
dessas unilateralidades, será vista em cada ocasião uma instituição 
com a tarefa confinada de as manter na sua separação”8.

Todas as separações anotadas nesta passagem entretecem o 
aparato conceptual que Debord elucubra, especialmente, a partir de 
1967, de acordo com a publicação em França do dispositivo escrito 
A Sociedade do Espectáculo. O espectáculo não é simplesmente uma 
acumulação de imagens, mas sim uma relação social, material e 
histórica mediada por elas. O modo de produção capitalista, como 
Narciso condenado a ver-se eternamente a si mesmo, de modo tau-
tológico, tornou-se numa imbricada problemática estético-política, 
um plano de imanência já saturado de imagens.

Esse plano de imanência, o espectáculo, apresenta-se a si mesmo 
como um sujeito. É através da inversão entre o sujeito e o predi-
cado, o ser humano e o espectáculo, que se produz a alienação, 
que o indivíduo “possui valor só na medida em que participa do 
abstracto, ou seja, na medida em que possui dinheiro, é cidadão do 
Estado, é um homem perante Deus”9. Se Feuerbach, no século XIX, 
cartografou as lógicas alienadas que subsumiram as potências, 
as paixões humanas e os futuros possíveis no Céu, sob a ordem 
teológica, Debord encontrou no espectáculo o mecanismo que 
reúne todos os sistemas de alienação prévios, e no cinematógrafo 
as lógicas implícitas da separação. O cinema, assim, não seria só 
uma esfera separada da vida, através de instituições como o museu 
ou a cinemateca, mas sim uma prática da separação, um elogio da 
contemplação passiva.

Contra muitos dos seus exegetas, as críticas que Debord dirige 
ao cinema ou à representação estética não isolam o facto artístico 
das operações sociais a que as submete, isto é, às limitações que a 
própria sociedade moderna impõe ao acto cinematográfico. Ouvi-
mos, em In girum imus nocte et consumimur igni (1978), um anti-filme 
em jeito de palíndromo: “Foi uma sociedade, e não uma técnica, 
que fez o cinema assim”10. O cinematógrafo e o espectáculo, no 
século XX, entretecem-se, inevitavelmente. O apego ao paradig-
ma representacional, nos campos estético e político, implica a 
petrificação apolínea da vida: é, ao mesmo tempo, a sua negação. 
A subversão micropolítica e os desejos revolucionários devem 
realizar-se na prática, afastando o sujeito da contemplação passiva 
de imagens.

Assim, tanto a sala de cinema como os restantes dispositivos 
da sociedade moderna tendem a reunir os indivíduos entretanto 
separados: nela, os átomos sociais vêem e ouvem. Em In girum imus 
nocte et consumimur igni assistimos à projecção dilatada de uma fo-
tografia: pessoas de diferentes géneros e raças, de diferentes classes 
sociais e aparência física. Ouvimos, enquanto fixamos o olhar em 
múltiplos rostos: “Não farei, neste filme, nenhuma concessão ao 
público […] nada de importante foi alguma vez comunicado gerindo 
um público, nem que fosse composto por contemporâneos de 
Péricles; e, no espelho gelado do ecrã, os espectadores não vêem, 
neste momento, nada que evoque os cidadãos respeitáveis de uma 
democracia”.

IV
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Esta passagem não é só um gesto autoconsciente, mas um 
ataque frontal aos espectadores. Apesar do tom, da agressividade 
excessiva, habitual na retórica de Debord, existe uma relativa am-
biguidade: “Não sabemos se são uma ameaça, uma massa, se nos 
representam ou se são, pelo contrário, aqueles que esperam algo 
de nós”11. A imagem evoca, nesta confusão, o célebre movimento 
bidireccional anunciado por Georges Didi-Huberman, aquele que 
tenta atalhar, finalmente, os velhos debates entre platónicos e aris-
totélicos: “o que vemos, o que nos olha”. A agressividade para com 
o espectador é, ao mesmo tempo, e segundo as coordenadas práti-
cas dos situacionistas, uma valorização da vida a nu, ao pretender 
despojar aquele que vê e ouve de uma subjectividade construída à 
volta da passividade e da contemplação. 

Filmes contemporâneos como Shirin (2008), de Abbas Kiarosta-
mi, parecem atentar contra a visão unidimensional que se atribuiu 
nas últimas décadas ao espectador debordiano, ao apresentar a sala 
de cinema como um espaço habitado por multiplicidades. Kia-
rostami, como Debord, enquadra o público, mantendo a câmara 
apegada aos rostos — no plural — das espectadoras, para revelar 
entre elas reacções diferentes e emoções dissidentes, particularida-
des que se afastam do unívoco. No entanto, como vimos, Debord 
não atenta contra a multiplicidade, mas recusa os dispositivos 
sociais, entre eles o cinema, que pretendem arrumar socialmente o 
comportamento dos indivíduos. Shirin, por outras palavras, parece 
articular uma proposta semelhante à de Roland Barthes: o nasci-
mento do leitor paga-se com a morte do Autor. Cada um dos rostos 
visíveis, diante de uma representação no ecrã que não vemos, 
experimenta de forma diferente o filme. A proposta de Debord 
e o seu conceito de espectador não giram, então, à volta de uma 
espécie de univocidade hermenêutica, mas sim sobre a asseveração 
que denuncia que o cinema participa da passividade espectacular 
e da reunião de multiplicidades sob o separado, fora das margens 
da intervenção. In girum imus nocte et consumimur igni e Shirin estão 
de acordo, então: não há um espectador, mas centenas; o difícil, no 
marco do cinematográfico, é deixar de o ser.
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In girum imus nocte et consumimur igni (1978), de Guy Debord

Shirin (2008), de Abbas Kiarostami

Esta fricção entre as propostas de Debord e Kiarostami leva-nos, 
também, a outra de tantas possibilidades: La morte rouge (Solilo-
quio), uma média-metragem realizada por Víctor Erice, em 2006, 
para “Erice-Kiarostami. Correspondencias”, exposto no Centro de 
Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) e noutras instituições 
museológicas12. Recuperando o olhar extasiado de Ana Torrent 
diante da representação mágica de Frankenstein, n’O Espírito da 
Colmeia (El espíritu de la colmena, 1973), vemos um menino con-
fuso diante das representações expostas no ecrã, na sua primeira 
experiência cinematográfica. O que o menino vê são as imagens de 
um lugar perdido no Quebec, La Morte Rouge, existente apenas n’A 
Garra Escarlate (The Scarlett Claw, Roy William Neill, 1944), um 
filme de Hollywood protagonizado por Sherlock Holmes. Erice mis-
tura imagens documentais e representadas; assim, a ficção apoia-se 
no documentário, e o documentário na ficção. Esta conjunção par-
ticipa da estranha experiência do menino como espectador, que não 
tem capacidade para compreender a dimensão estética e cúmplice 
desta associação formal. A infância expressa-se diante da poética 
onírica do cinema, pois, como um condicionamento hermenêutico: 
ficção e realidade são, para ele, unum et idem.

La Morte Rouge (Soliloquio) (2006), de Víctor Erice

O menino mostra-se especialmente surpreendido e atordoado 
perante a situação solene das alteridades que habitam a sala. No 
ecrã onde aprendeu que o ser humano morre e assassina, o espec-
tador-outro desfruta, sob o pacto não escrito da passividade, da 
metafísica (auto-)imposta da separação. A sala de cinema, em La 
Morte Rouge, manifesta-se sob o paradigma da caverna platónica: 
metáfora encontrada que expressa a equivalência entre o baile das 
sombras e os seus enganos e as luzes projectadas sobre o ecrã, inter-
pretadas pelo menino como a própria realidade. Onde todos vêem o 
cinema, ele vê a vida.

Uma das questões dos meios de reprodução técnica em relação a 
outras disciplinas visuais, como a pintura, é a assunção, através de 
diversos processos de objectivação, de um maior grau de verdade 
relativamente à possibilidade de reflectir a própria verdade. Plínio o 
Velho conta, em Naturalis Historia, XXXV, 65, a celebérrima disputa 
entre Zêuxis, de Heracleia, e Parrásio, de Éfeso, dois pintores do 
século V a. C. Este agon pictórico prendia-se com a maior ou menor 
diligência para emular o real. Zêuxis pintou umas uvas e conseguiu 
enganar os pássaros; quando Parrásio pintou umas cortinas, o 
próprio Zêuxis pediu-lhe que destapasse a sua pintura de uma vez, 
evidenciando a vitória do pintor de Éfeso. Esta história, que gerou 
grande fascinação e rios de tinta ao longo dos séculos, é um dos 
pilares da concepção ilusionista ou mimética da pintura e das artes. 
Hoje, as velhas disputas entre Zêuxis e Parrásio perecem: a imagem, 
pictórica ou cinematográfica, pode ser uma representação da reali-
dade e é, também, um agente da própria realidade, sob os parâme-
tros do pensamento estético contemporâneo; sob o chapéu que abre, 
também, o pensamento debordiano.

Sobre esta questão e o cinema, podemos ler em Godard: “histó-
rias do cinema / é por aí que ele volta ao espectáculo / não se pode 
explicar de outra manera / que o cinema / ao herdar da fotografia 
/ sempre tenha querido / ser mais verdadeiro do que a vida”13. O 



imagens e sons
como pessoas

que se conhecem
no caminho

e já não podem 
separar-se

HISTOIRE(S) DU CINÉMA, JEAN-LUC GODARD

Assistimos, em Tramas do Entardecer (Meshes of the Afternoon, 1943), 
de Maya Deren e Alexander Hammid, a uma história experimental 
de amor, morte e fantasmas. Perto do final, vemos um canto/con-
tracampo dos apaixonados, eles mesmos. Deren fixa o seu olhar em 
Hammid e, fazendo uso de uma faca próxima, à sua esquerda, tenta 
assassinar o seu marido. Quando dirige a faca ao rosto de Hammid, 
a imagem estala: uma imagem que, em jeito de espelho, se quebra; 
imagem partida da que emergem o mar e as ondas.

Eles, já em 1943, sabiam: no cinema, até o amor e a morte são 
mentira. O verdadeiro é as imagens e os sons de amor e morte: um 
rosto amado que se torna oceano ou o ruído de uma faca a partir o 
espelho falso que é a imagem.

Tradução: Cine Clube de Viseu.

1. Nas páginas de Michael Camille, pode-se ler: “Como 
se apresentavam as imagens góticas aos olhos das 
pessoas? Na Idade Médica, basicamente, havia duas 
teorias, totalmente diferentes, sobre como o olho 
capta um objecto: a da extraversão e a da introver-
são. A da extraversão considerava o olho como uma 
lâmpada que emitia intensos raios visuais que se 
pousavam literalmente sobre um objecto e o faziam 
visível. […] A teoria alternativa, chamada introver-
são, dava o argumento contrário: era a imagem, não o 
olho, que projectava os raios para fora”. A primeira 
foi uma teoria essencialmente platónica, a segunda 
está relacionada com Aristóteles. Vide: CAMILLE, M. 
(2005). Arte gótico. Visiones gloriosas, p. 22.

2. Trad. Josely Vianna Baptista (in O Fazedor. Companhia 
das Letras, 2008).
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pensamento platónico, através do mito da caverna, abordou a ca-
pacidade do movimento das sombras, acima do eidos, na sua teoria 
das formas, para actuar como a própria realidade. Debord, como 
Platão, ainda que de outra maneira, propõe também uma oposição 
entre o verdadeiro e o falso, sob a oposição vida-arte. O que no 
pensamento platónico se expressa como uma problemática entre 
as formas teoréticas, a Verdade, e o manifesto na região da visão, 
da morada e da prisão, em Debord articula-se através da oposição 
entre a vida quotidiana e as suas paixões e o espectáculo como 
máquina totalizadora e forma do não-vivente. Os paradigmas 
epistemológicos invertem-se, claro, entre o idealismo platónico e 
o materialismo debordiano, que aborda o sensível como o real por 
excelência, frente ao ilusionismo das imagens-mercadoria: “O prin-
cípio do fetichismo da mercadoria — a dominação da sociedade por 
‘coisas supra-sensíveis assim como sensíveis’ — realiza-se absoluta-
mente no espectáculo, no qual o mundo sensível é substituído por 
uma selecção de imagens que existem acima dele, e que se mani-
festam ao mesmo tempo como o sensível por excelência”14. Num 
diálogo prolífico com Godard, Debord assevera: o espectáculo já é, 
infelizmente, mais verdadeiro do que a própria vida. O espectáculo, 
o falso, já totaliza as relações sociais, ofuscando a vida, coisa que 
Debord identifica, em última análise, como verdadeiro.

A imagem é um dispositivo e, ao mesmo tempo, é afectada por 
eles: é uma questão ontológica ainda que, sobretudo, estratégica. 
Emerge, assim, a possibilidade de conceber as imagens de um 
modo revolucionário, de um modo contemporâneo: “Elas são antes 
nós de energia e matéria que migram através de diversos supor-
tes, dando forma e afectando as pessoas, as paisagens, a política e 
os sistemas sociais […] Ultrapassam os limites entre os canais de 
dados e a materialidade manifesta”15. Os usos do cinema contra o 
cinema de Debord giram, paradoxalmente ou não, sobre o próprio 
cinema; aquele lugar, talvez antigo, em que o espectáculo e o es-
pectador se reúnem junto a imagens e sons. É aí, nesse magma, que 
se disputa a tensão irresolúvel entre a concepção das imagens e os 
sons como criações passivas, como reflexos da realidade que ilus-
tram, e a potencialidade das mesmas como artefactos de combate. 

Debord opôs-se, afinal, a uma nova ordem do olhar, a um regime 
de cognoscibilidade inaugurado pelo cinematógrafo. Ainda que ver 
e ouvir, nos séculos dominados pelas imagens em movimento, seja 
um acto complexo, Debord propõe uma acção mais além: aquela 
que se oponha ao cinema para, afinal, negar o espectáculo. Ouvi-
mos, em In girum imus nocte et consumimur igni, o último dos seus 

3. Todas as traduções de citações são do Cine Clube
de Viseu.

4. GODARD, J-L. (2014). Historia(s) del Cine, p. 74.
5. STEYERL, H. (2014). Los condenados de la pantalla, 

p. 57.
6. Ibidem, p. 54-55. 
7. Referimo-nos às práticas e à actividade de L’Inter-

nationale situationniste, revista e grupo de van-
guarda activo entre 1957 e 1972, em que Guy Debord 
desempenhou um papel fundamental. Nas suas páginas, 
lê-se: “não pode haver pintura nem música situacio-
nista, mas sim um uso situacionista destes meios”.

8. TIQQUN. (2005). El Bello Infierno. Recuperado em:
https://tiqqunim.blogspot.com/2015/05/infierno.html.

9. JAPPE, A. (1998). Guy Debord, p. 27.
10. Todas as citações directas dos anti-filmes de Debord 

foram extraídas de DEBORD, G. (2018). Contra el Cine. 
Buenos Aires: Caja Negra.

11. MARZAL FELICI, J. RODRÍGUEZ SERRANO, J. (2019). 
“Ojos cegados, tierras arrasadas: Apuntes sobre el 
espectador de cine contemporáneo y su mundo a partir 
de Guy Debord”, in Cine, imagen y representación en Guy 
Debord, p. 132.
12. Vide: “Erice-Kiarostami. Correspondencias”, entre 

10 de Fevereiro e 21 de Maio de 2006, em:
https://www.cccb.org/es/exposiciones/ficha/erice-
kiarostami-correspondencias/12972.

13. GODARD, J-L. (2014). Historia(s) del cine, p. 83.
14. DEBORD, G. (2015). La Sociedad del Espectáculo,

p. 51-52.
15. STEYERL, H. (2018). Arte Duty Free: el Arte en la 

Era de la Guerra Civil Planetaria, p. 198.

Tramas do Entardecer (1943), de Maya Deren e Alexander Hammid

gestos anti-cinematográficos: “Portanto, como o público do cinema 
tem que pensar, antes de mais, em verdades tão rudes, e que lhe 
tocam tão de perto, e que tão geralmente lhe são ocultadas, não se 
pode negar que um filme que, por uma vez, lhe faz esse amargo favor 
de lhe revelar que o seu mal não é tão misterioso como acha, e que 
talvez não seja incurável se ao menos um dia lograrmos a abolição 
das classes e do Estado, não se pode negar, digo, que um tal filme 
tem, pelo menos nisto, um mérito. Outro não deve ter”.

Debord escolhe, como o barroco, a vida contra a eternidade; 
eternidade da qual a arte e o cinema, juntamente com o espectácu-
lo, participam.
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A obtenção por Titane 
(Julia Ducournau, 
2021) da Palma de 
Ouro na 74.ª edição do 
Festival de Cannes deu 
lugar a uma cacofo-
nia ensurdecedora de 
juízos e larachas no 

afluente espanhol do Film Twitter. Já antes 
se tinham produzido alvoroços parecidos no 
fórum crítico e cinéfilo mais determinante 
do século XXI2, e não temos nenhuma dú-
vida de que se voltarão a suscitar no futuro. 
Mas esta algazarra em particular pareceu-
-nos relevante por demonstrar duas coisas.

A primeira, que o impacto da presente 
pandemia no ecossistema cinematográfico 
não lesou o estatuto das redes sociais — em 
particular, o Twitter — como centros nevrál-
gicos de opinião para boa parte dos actuais 
aficionados de cinema. A segunda, que o 
Film Twitter mudou tanto a sua natureza 
nos últimos anos, que continuar a apelar a 
conceitos como “cultura participativa”3 ou 
“intercâmbio horizontal entre pares”4 para 
definir os seus rasgos supõe distorcê-los 
e, com isso, errar o diagnóstico acerca dos 
relatos, das bolhas e das mistificações que 
tem a capacidade de criar à volta do cinema, 
à custa do cinema.

Com efeito, já vão longe os tempos em 
que o Twitter e o Facebook funcionavam em 
sentido estrito como redes sociais; ou seja, 
como comunidades virtuais que recebiam o 
testemunho de fóruns, blogs e bases de dados 
como o IMDb e o Filmaffinity quando se tra-
tava de propiciar o intercâmbio de opiniões e 
referências sobre qualquer tema — entre eles, 
o cinema — com jovialidade, imediatez e ve-
emência. Uma e outra rede social erigiram-se 
em comunidades virtuais alheias a elitismos 
ou categorizações entre contas, e serviram, 
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além disso, como portais de acesso àqui-
lo que a chamada “cinefilia 2.0” ou “nova 
cinefilia”5 foi escrevendo em meios digitais 
de criação recente ou nas versões digitais — e 
desinibidas — dos meios impressos.

As reflexões da nova cinefilia eram indis-
sociáveis do seu emprego generalizado das 
últimas tecnologias e da cópia e do download 
alegal de filmes, na sua ânsia de obter, in-
terpretar e até se apropriar das imagens6. A 
partir do período compreendido entre 2009 
e 2012, tais reflexões tornaram-se também 
indissociáveis da sua presença despreocu-
pada em redes sociais, que funcionaram 
como altifalantes dos seus textos. Assim, 
ainda que a nova cinefilia partilhasse com os 
seus antecessores o amor pelo meio e a sede 
de um reconhecimento pelo desempenho 
do seu trabalho, a sua leitura iconoclasta 
do cinema e o seu cepticismo em relação à 
crítica como peça imbricada de forma mais 
ou menos harmoniosa nos mecanismos da 
indústria — produção, exibição, festivais, 
imprensa generalista e especializada — fo-
ram disruptivos.

Nas palavras de Lucia Trelli y Roy Mena-
rini “a nova cinefilia, pelo menos numa pri-
meira fase, sentia curiosidade, até fascínio, 
pelo sistema, mas não se sentia tão atraída 
nem pelas instituições cinematográficas, 
nem a sua própria institucionalização”7. Isto 
não demoraria muito a mudar, devido a uma 
tempestade quase perfeita de acontecimen-
tos que afectaram tanto o papel individual 
do crítico quanto a percepção colectiva do 
seu trabalho.

No que ao crítico diz respeito, o seu 
entusiasmo pela escrita ou vertentes 
audiovisuais da ensaística cinema-

tográfica esmoreceu, paralelamente ao can-
saço crescente dos novos e já não tão novos 

cabeçalhos digitais na hora de publicar 
textos e rejuvenescer e reestruturar os seus 
formatos. O crítico sucumbiu a uma sensa-
ção de impotência derivada da ausência de 
feedback alheio aos discursos que articula-
va com um alto nível de exigência, e à sua 
própria cegueira perante a possibilidade 
de fomentar e participar com generosidade 
numa comunidade de pensamento à volta 
do cinema. Muitos optaram por sublimar 
esta frustração mediante o estudo de outras 
expressões da imagem e da cultura, a en-
trada na academia, a prática curatorial em 
festivais e museus, ou a sua adaptação vergo-
nhosa ao complexo jornalístico-industrial 
surgido depois da Grande Recessão.

A sua mudança teve uma influência 
decisiva na distensão da sua atitude crítica e 
no relativismo e na arbitrariedade das suas 
avaliações. Ao ponto de às vezes se con-
fundir os seus rasgos de escrita com os do 
prescritor cultural e do redactor de tendên-
cias, interessados menos no filme escolhido 
do que no clickbait que possa gerar no calor 
do hashtag do dia. Não é por acaso que de há 
uns anos a esta parte — ainda que estejamos 
perante um fenómeno cíclico — se insiste 
em decretar a inutilidade e até a morte da 
crítica de cinema e, por extensão, da crítica 
cultural8, em benefício da divulgação ou — 
por que não dizê-lo — da promoção mais ou 
menos dissimulada daquilo que oferecem 
certames, cartazes e plataformas; promoção 
que não teve outro remédio a não ser acarre-
tar a diluição do pensamento sobre os filmes 
numa instrumentalização cuidadosa de tal 
pensamento segundo o contexto, e até num 
simulacro de pensamento capaz de justificar 
o injustificável. “A teoria crítica torna-se 
assim teoria hipócrita”9.

É óbvio que os tempos de instabilidade 
económica, crispação política e histeria 
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A SÍNDROME DE TITÂNIA:
Prescrição cultural, redes sociais

e distorção das imagens

Titane (Julia Ducournau, 2021)

Ensaio por
Elisa McCausland
e Diego Salgado

«I have known so many peo-
ple within my industry (and in 
others) who have built careers 
on “playing nice” rather than
on producing something…»

ED ZITRON1

[DOSSIER: CINEMA, PÓS-VERDADE & BOLHAS]



net, quando fóruns e blogs facilitaram como 
nunca antes a criação de avatares sedentos 
de prestígio e carisma crítico, ler os textos 
era obrigatório, eles eram parte indissociável 
da interface do autor.

Os monstros críticos de hoje, muito 
conscientes de que “ninguém quer atender 
aos especialistas, o que se lhes pede é que 
potenciem o entusiasmo do fã pelo consumo 
do aspecto social ou cultural com que se 
identifica, que celebrem e não analisem”14, 
recorrem com naturalidade à estratégia da 
espiral de silêncio perante títulos ou realiza-
dores incómodos ou difíceis de gerir, ou a do 
framing mediante o título, o speech, o meme 
e o gif quando é altura de se juntar à onda. 
O tweet é a crítica, ou, mais precisamente, o 
manual de instruções da crítica, que pode 
depois dar-se ao luxo de ocupar apenas três 
parágrafos e albergar todo o tipo de incon-
sistências e contradições.

A Titane calhou a sorte ingrata de 
colocar em evidência estas dinâmi-
cas de maneira flagrante, como em 

poucas ocasiões anteriores. Para os efeitos 
deste artigo, o filme de Julia Ducournau é 
um sintoma insuperável de tudo o que se 
explicou, e evidencia nos críticos uma sín-
drome inerente a estes tempos: os epítetos 
de body horror, cinema fantástico, híbrido 
queer/trans e manifesto feminista15 esgrimi-
dos para elevar Titane aos altares num clima 
de histeria colectiva ligado a interesses e 
agendas conjunturais colidem, após o nosso 
visionamento, com a realidade de um drama 
alegórico muito problemático, confuso e até 
retrógrado nos seus discursos, escrito sob 
o signo da arbitrariedade e realizado sem 
tamanha inspiração visual16.

Não é tão relevante, porém, que o exame 
minucioso de Titane negue rotundamente 
a maior parte do que foi escrito sobre ele 
em termos elogiosos como o facto de tais 
elogios serem absolutamente previsíveis e 
padecerem de uma retórica vazia em que as 
palavras actuam como fogos-de-artifício, 
sem deixar atrás de si mais do que fumo e 
cinzas… em inquietante correspondência 
com as imagens de Titane.

No dia em que ganhou a Palma de Ouro 
em Cannes, o filme de Ducournau foi 
trending topic global17. Sem ter visto o filme 
nem os seus competidores, internautas 
rasos e inúmeros críticos festejaram em 
massa como acto de justiça o triunfo de uma 
realizadora no certame. Com o mesmo (des)
conhecimento de causa, believers e haters 
precipitaram-se a dar a sua opinião nas 
respectivas câmaras de ressonância, onde se 
fecharam com os seus seguidores afins. Ora, 
apenas uma semana depois do prémio, a 
UniFrance colocava à disposição dos inter-
nautas de todo o mundo a primeira obra de 
Ducournau, a curta-metragem Junior (2011), 
mais conseguida do que as duas longas 
posteriores da realizadora e, de qualquer 
maneira, fundamental para compreender as 
virtudes e os paradoxos que o seu universo 
criativo encerra…

Não surpreenderá o leitor saber que a re-
cepção nas redes sociais do anúncio da Uni-
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emocional que vivemos desde há uns anos10 
traduziram a suposta democratização da 
opinião trazida pelas redes sociais e uma 
suposta maior formação em várias discipli-
nas da cultura, do jornalismo e do audiovi-
sual em tácticas espúrias de (auto)controlo, 
manipulação e capitalização. A precariedade 
e a hiperexposição pública que mediatizam o 
trabalho dos inúmeros críticos e jornalistas 
empenhados em ocupar um lugar ao sol a 
qualquer custo castigam a análise e a dissen-
são, o navegar contra correntes gregárias de 
opinião baseadas no poder prescritivo e legi-
timador daqueles que apostaram na repercus-
são virtual em vez dos argumentos fílmicos.

Um problema agravado pela redução do 
tamanho da bolha de influência em que nos 
desenvolvemos como críticos de cinema, e 
pela inversão do seu sentido como panópti-
co: cada vez há mais cinéfilos rasos empode-
rados para se fazerem ouvir, cada vez estão 
menos interessados em cultivar a sua voz 
atendendo a predecessores ou contemporâ-
neos envolvidos full time no cinema, e cada 
vez reagem com maior virulência quando 
a sua devoção acrítica a certos títulos é 
questionada. “Opinamos a toda a hora para 
não ter que ler, para não ter que ouvir, para 
conjurar preventivamente a possibilidade de 
transformar o pensamento”11. 

Na deterioração que a composição 
e a própria verdade das críticas têm 
sofrido em benefício da charlatana-

ria vinculada à pós-verdade, “que arrogan-
temente põe de parte a precisão, a consis-
tência, o confronto de visões e a eliminação 
dos erros, para estupefacção daquele que 
investiga”12, a separação entre texto e autor 
desempenhou um papel fundamental. Afi-
nal, empregar as redes sociais como janelas 
para as suas criações não serviu de nada ao 
crítico. Ao contrário do que muitos pensam, 
o tráfego de visitas das páginas web sobre 
crítica de cinema não está tão relacionado 
na actualidade com as redes sociais — salvo 
no que diz respeito a títulos muito concretos 
vítimas do hype — como com as subscrições 
e os motores de busca”13.

Isto quer dizer que as redes sociais 
voltaram a dar razão ao adágio de Marshall 
McLuhan sobre como o meio é a mensagem. 
O importante já não é oferecer, no Facebook 
ou no Twitter, um hipervínculo ao texto, mas 
sim alimentar a personalidade virtual que 
criámos nos nossos murais de uma e outra 
rede, através da publicação de enunciados 
confortáveis que nos granjeiem o aplauso e o 
aumento do número de seguidores.

Nesta conjuntura o texto pode chegar a 
tornar-se um estorvo, um perigo, para a ima-
gem de nós mesmos que pretendemos cons-
truir, e portanto terá de submeter os seus 
conteúdos à mesma. Não é preciso dizer que 
no mundo da crítica de cinema sempre houve 
personagens. Mas a atracção ou a recusa que 
produziam encontrava-se em relação directa 
com o que escreviam e como o escreviam. 
O caso de Carlos Boyero é paradigmático: o 
que chama a atenção, ainda em 2021, são os 
seus escritos. A personagem respira nas suas 
palavras. Até nos primeiros tempos da Inter-
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France foi mínima, e tão-pouco que, pelo 
menos em castelhano, não existe até hoje 
um único thread no Twitter, nem um único 
artigo de opinião, nem uma única crítica 
online sobre Junior. A diferença tão brutal 
entre o impacto de Titane e o silêncio à volta 
de Junior indica com clareza que o cinema 
é o elemento menos importante da equação 
que a crítica de cinema contemporânea está 
a tentar resolver a fim de sobreviver num 
ambiente de cuja toxicidade se fez partícipe.

Tradução: Cine Clube de Viseu.
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o domínio cultural, é 
usual reconhecer o ci-
nema, e em particular 
a exibição, como sendo 
essencial, não sendo 
raro que a sua defesa 
pública seja feita por 
reputados agentes do 

setor (realizadores, produtores, políticos, e 
mesmo alguns distribuidores). No entanto, 
existe ainda pouca informação disponível e 
pesquisa sobre esta componente do circuito 
dos filmes, especialmente se pensarmos em 
segmentos minoritários, como o circuito de 
exibição alternativo e o dos festivais de cine-
ma. Tivemos a oportunidade de apresentar 
aqui um primeiro esboço dos resultados 
do projeto sobre a exibição não comercial 
de cinema em Portugal (Santos & Barbosa, 
2019), que agora atualizamos, numa breve 
apresentação3.

O QUE SABEMOS DA EXIBIÇÃO

NÃO COMERCIAL DE CINEMA?

Trata-se, evidentemente, de uma parte do 
chamado cinema “independente” — a parte 
mais invisível, porém. Na Europa, são circui-
tos associados a eventos sociais e de discus-
são, que surgiram cedo (antes de se tornarem 
cineclubes, como os conhecemos, entretan-
to), a partir de uma mistura entre o fascínio 
pela arte do cinema e a progressiva oposição 
ao que se tornou o domínio de Hollywood.

A primeira metade do século vinte 
europeu foi turbulenta, com duas grandes 
guerras que marcaram inevitavelmente o 
desenvolvimento do cinema. Os movimentos 
cineclubistas, em particular, tiveram, grosso 
modo, que esperar pelo fim da Segunda 
Guerra para florescerem, enquanto mobili-
zadores da arte do cinema, e, nesse sentido, 
do cinema como arte do(s) seu(s) tempo(s). 
Mas também, na sua maioria, para se insti-
tucionalizarem.

Há muito dessa história ainda por fazer, 
apesar, por exemplo, do papel dos cineclu-
bes no aparecimento dos grandes festivais 
de cinema, que hoje estão oficializados e 
ocupam significativamente as políticas na-
cionais, não apenas na Europa, mas um

N

pouco por todo o 
mundo. Encontra-
mos um interessante 
esboço dessa história 
pela mão de Thorold 
Dickinson, num 
número especial da  
Revista de Educação 
Estética da Univer-
sidade de Ilinóis, “Cinema, Novos Media 
e Educação Estética”, de 1969 (Dickinson, 
1969). Tudo nesta longa referência é sugesti-
vo: o autor, um grande realizador britânico 
(apesar da obra curta, medida em número 
de filmes), que foi, por outro lado, respon-
sável pela entrada dos Estudos de Cinema 
no ensino universitário (em 1967), no Reino 
Unido, além de um profícuo homem de 
intervenção social e política4; a revista, um 
sinal das preocupações de então com a edu-
cação artística e o papel do cinema nela, que 
chegavam (também) da América; e a data, 
1969, o ano em que se retomou o Festival de 
Cannes, interrompida a sua edição de (Maio 
de) 1968, com intervenções acaloradas, 
entre outros, de Truffaut e Godard, porque 
o Festival deveria solidarizar-se com o que 
estava a acontecer em Paris e portanto parar 
a sua atividade. Mas é, aqui, o interesse de 
Dickinson pelo papel dos cineclubes que nos 
importa: o que hoje designamos por exibição 
não comercial de cinema tem uma ancora-
gem longa na história do cinema (europeu 
principalmente), que em parte se mantém, 
naturalmente com outras roupagens. 

Um elemento que podemos considerar 
remanescente é a defesa de diversidade 
(como hoje se designa), experimentalismo e 
qualidade artística no cinema: os exibidores 
não comerciais estão tendencialmente foca-
dos em filmografias “alternativas”, incluindo 
clássicos; na articulação do cinema com as 
outras artes; e em relações estritas com os 
(seus) públicos. É em parte isso que justi-
fica a inclusão do segmento não comercial 
de exibição nas preocupações das políticas 
públicas na Europa, não sendo, porém, 
visível na informação oficial sobre o cinema 
(justamente porque é difícil de identificar e 
medir, com a parte informal que inclui, como 

o próprio Observatório Europeu do Audio-
visual explica). Ganhou algum destaque na 
atualidade, devido às dispendiosas e cons-
tantes alterações ao nível tecnológico, como 
a digitalização dos ecrãs. Esta está hoje 
praticamente completa nos países europeus, 
através de difíceis trade-offs entre estados, 
de um lado, e distribuidores e exibidores, do 
outro. Para o nosso segmento de exibição, a 
transição para o digital é quase totalmente 
dependente do financiamento público — mas 
é essencial, não só pela necessidade de pro-
teger os meios tradicionais de exibição (em 
sala), mas também porque os tem permitido 
repensar, e assim alargar o acesso à cultura e 
às artes através do cinema (Inglis, 2010).

EM PORTUGAL

O que trazemos aqui, então, são alguns 
resultados do que avançámos no projeto 
sobre a exibição não comercial de cinema 
em Portugal — partilhá-la fora dos circuitos 
académicos é (não apenas, mas também) 
uma obrigação da academia. Depois dos 
mapeamentos e esboço de caracterização 
dos exibidores (Barbosa, 2015; Barbosa et 
al., 2016), realizámos uma primeira análise 
da base de dados do ICA sobre o segmento 
não comercial de cinema. Essa base, dinâmi-
ca (quer dizer, em permanente atualização), 
inclui informação detalhada sobre todas as 
sessões de cinema de que o ICA tem registo, 
nesse segmento, desde 2004.

A primeira fase de abordagem consistiu 
em adequar a base aos nossos objetivos: nor-
malizar umas variáveis, acrescentar outras 
— nomeadamente sobre o financiamento 
das entidades pelo ICA e alguma informa-
ção adicional sobre as entidades —, enfim, 
prepará-las para uma análise que tecnica-
mente se designa como secundária. Uma 

E o segmento
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decisão que tomámos cedo foi a de trabalhar 
o período entre 2007 e 2017, justamente por 
razões de uniformização e robustez, quer 
internas, no sentido em que o início de um 
registo implica sempre algum tempo de con-
solidação; quer externas, nomeadamente a 
compatibilização entre a base da exibição e 
a do financiamento às entidades ao longo do 
tempo. Na verdade, nem todos os exibidores 
com registo de dados de exibição receberam 
financiamento: entre 2007 e 2017, a base de 
dados de exibição inclui 47 exibidores, en-
quanto a financeira conta com 34. Para além 
disso, e embora os montantes de financia-
mento não tenham evoluído nesse período 
(rondaram os 5.000€ por ano, valor que foi 
alterado para o dobro no último concurso5), 
foi necessário contextualizar a informação, 
através dos programas de financiamento 
existentes em Portugal e, portanto, da legis-
lação (Miranda, 2020).6

O ficheiro final conta com mais de 60 
variáveis, relativas a 14.742 sessões de ci-
nema exibidas por 47 entidades. A unidade 
de registo é, como referimos, a sessão de 
cinema. As variáveis incluem características 
dos exibidores e informação detalhada, quer 
sobre os filmes programados (como códi-
gos do IMDb, data de estreia em Portugal, 
realizadores, produtores, distribuidores 
nacionais e internacionais, tipo e metragem 
do filme, etc.), quer sobre as sessões (data e 
hora, informação geográfica, infraestruturas 
culturais, número de espectadores, resulta-
dos de bilheteira).

A fonte primária destas estatísticas 
oficiais (como em geral as relativas à exibi-
ção) é o sistema informatizado de gestão e 
controlo de bilheteiras definido em 20037, 
que, para o sector não comercial de cinema, 
é providenciado gratuitamente pelo ICA. A 
utilização desse sistema é uma das condi-
ções exigidas nas candidaturas ao programa 
de apoio à Exibição em Circuitos Alterna-
tivos. Aos registos assim obtidos, o próprio 
ICA acrescenta um conjunto de informa-
ções sobre os filmes exibidos. Apesar deste 
enorme avanço relativo à possibilidade de 
conhecimento da exibição em Portugal, é 
importante ressalvar que não está coberto 
ainda todo o universo, por várias razões. Por 
exemplo, pode faltar alguma informação so-
bre sessões, para algumas entidades (certos 
anos podem estar indisponíveis), e há mais 
entidades não comerciais a exibir cinema do 
que aquelas que tem sido possível registar na 
base, uma vez que nem todas implementa-
ram o sistema de informatização de bilhe-
teiras ou efetuaram o registo completo das 
suas sessões. É também provável que várias 
sessões tenham mais espectadores do que 
aqueles que os exibidores registam. 

As ausências ou falhas de registo acabam 
por estar diretamente relacionadas com as 
características dos exibidores e as condições 
da sua atividade, como já víramos antes. 
Entre outros fatores, sobressaem dois. O pri-
meiro relaciona-se com a multiplicidade de 
atividades desempenhadas pelos exibidores, 
uma vez que a exibição de cinema é frequen-
temente uma atividade “intermediária”, i.e., 
incluída noutros programas — é sobretudo o 

caso de associações culturais cuja atividade 
principal não é o cinema, ou a exibição. O 
segundo fator é primordialmente estrutural, 
relacionando-se com a natureza informal e a 
dimensão reduzida das entidades: a maioria 
assenta em trabalho voluntário de poucos 
elementos, o que é próprio do associativismo. 
Ambos os fatores concorrem diretamen-
te para a persistência de dificuldades no 
cumprimento de obrigações que podemos 
designar como “profissionalizantes”. E acres-
cem as condições objetivas das atividades de 
várias entidades deste tipo: não é incomum 
que pelo menos parte da exibição decorra em 
locais improvisados, sem equipamento de 
projeção e direitos formais de exibição, sendo 
poucos os exibidores que dispõem de um 
espaço para programação regular. 

Considerando estas primeiras caracterís-
ticas, passaremos de seguida para a apresen-
tação de alguns resultados. Apresentaremos 
sempre a informação agregada, i.e., relativa 
ao conjunto do período em análise.

OS DADOS CONTAM UMA HISTÓRIA...

Comecemos por olhar para a localização 
destes exibidores. Reencontramos na exi-
bição não comercial uma forte assimetria 
territorial, no mesmo sentido da da oferta 
comercial de cinema: uma forte concentra-
ção em zonas urbanas e no litoral. Nas duas 
Áreas Metropolitanas (Porto8 e Lisboa) 
localiza-se ¼ das entidades (12), concentran-
do a do Porto 7 exibidores. 

Em termos regionais [Gráfico 1], o Norte 
(incluindo a Área Metropolitana do Porto) 
conta com a maioria dos exibidores (17 – 
36,2%, dos quais 11 são cineclubes), seguido 
pela Região Centro (14 – 29,8%, incluindo 7 
cineclubes), sendo que as duas regiões jun-
tas correspondem a 2/3 do universo (66%). 
Estes valores traduzem, em parte, a intensi-
dade da atividade dos respetivos exibidores: 
68,4% das sessões ocorreram nas regiões 
Norte e Centro. 

Estes dados sobre a localização dos exibi-
dores foram cruzados com os do número de 
sessões e do número médio de espectadores 
por sessão, o que permite tecer algumas 
inferências sobre a relação entre a oferta 

e a procura de cinema 
neste segmento. Dispen-
sando os leitores de uma 
detalhada descrição dos 
resultados estatísticos 
(podem ser consultados 
em Miranda, 2020, ou em 
formato de apresentações 
PowerPoint no site do pro-
jeto), sublinhemos apenas 
alguns aspetos. É de novo 
o Norte (agora sem a Área 
Metropolitana do Porto) 
que sobressai, com uma 
média de espectadores 
por sessão claramente 
superior à geral: no total, 
verificou-se uma média de 
46 espectadores por ses-
são, enquanto na Região 
Norte esse valor foi de 83 
espectadores. É tam-

bém a região com maior número de especta-
dores, cerca de ¼ dos 684.797 espectadores 
no período considerado (168.991 – 24,7%). 
Nas Áreas Metropolitanas do Porto e de 
Lisboa, as principais áreas urbanas, também 
encontramos valores relativamente eleva-
dos de espectadores (uma média de 54 e 60 
espectadores por sessão, respetivamente), 
evidenciando-se a do Porto, que conta com 
um peso muito significativo no que respeita 
ao número de sessões (2.363 sessões – 16%). 
Embora seja necessário afinar esta primeira 
análise, segmentando-a (principalmente 
para percebermos a dinâmica interna à 
Região Norte), a dimensão urbana é deter-
minante, nomeadamente favorecendo uma 
relação mais estreita entre as características 
sociológicas da oferta e da procura, comum 
nas atividades culturais e artísticas. 

Noutra vertente, que também requererá 
aprofundamento, é interessante o caso dos 
Açores, que contam com 6 exibidores (1/8 
do total), com uma média de 68 espectado-
res por sessão. O número total de espectado-
res representa apenas 5,6% do total (38.318 
de 684.797) e o de sessões somente 3,8% 
(562), o que parece aduzir um efeito da forte 
escassez de oferta. Em contraste, temos o 
caso da Região Centro, onde foram regis-
tadas 5.677 sessões (38,5%, – quase 2/5 do 
total), porém com uma média de 28 especta-
dores por sessão, o valor mais baixo regista-
do, sinal de uma procura bastante reduzida.

Fica clara a importância de perceber 
quem são, em concreto, estes públicos, e 
como se programa nos diferentes contex-
tos… O que é difícil, pois, em relação aos 
públicos pelo menos, continuamos sem um 
retrato sistemático das nossas práticas cultu-
rais, fora da comparação que o Eurostat pu-
blica, a qual, não raras vezes, induz opiniões 
precipitadas sobre a “fraca” procura cultural 
de vários países, entre os quais Portugal. 

COMO OPERAM?

A maioria dos exibidores está dependente de 
infraestruturas “externas”, em grande parte 
municipais. Ora, apesar de haver equipa-
mentos para exibição de cinema em todo 
o território nacional (veja-se, desde logo, 

1. EXIBIDORES DE ACORDO COM A 
LOCALIZAÇÃO (2007-2017)
(N=47)



2. EXIBIDORES DE ACORDO COM O TIPO DE ACTIVIDADE
(N=47)
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o mapa dos cineteatros), em muitos deles 
a tecnologia está obsoleta, e/ou não existe 
uma equipa de programação, ou, quando 
existe, não inclui o cinema (esperemos pelos 
resultados efetivos da operacionalização da 
Rede Nacional de Teatros e Cineteatros…). 
A programação regular de cinema depende, 
na maioria das situações, dos agentes cultu-
rais (cineclubes ou outras associações) que 
são apoiados pelo ICA, sem que, ao nível dos 
municípios, a exibição faça parte das suas 
políticas culturais. Ora, para os distribuido-
res não é comercialmente interessante sair 
dos centros maiores, e menos ainda no caso 
das filmografias “artísticas”. Por outro lado, 
os incentivos públicos são claramente insu-
ficientes para uma transformação que teria 
que ser radical, sendo que esta não poderá 
depender apenas do estado (em Portugal e 
em todos os países), implicando delicados 
envolvimentos “multilaterais”, para usar 
aqui livremente um conceito da geopolítica. 
Neste sentido, duas notas são importantes: 
por um lado, os montantes de financiamen-
to à programação, como referimos atrás, 
são muito baixos; mas, por outro, depende 
exclusivamente do ICA a existência de finan-
ciamento direto à programação regular de 
cinema “alternativo” em Portugal, sendo que 
o indireto (dos municípios, nomeadamente) 
é, salvo algumas exceções, casuístico. 

Os montantes de financiamento conce-
didos por região são o resultado direto do 
número de entidades financiadas: os valores 
mais elevados foram distribuídos pelas re-
giões Norte e Centro, seguidas pelo Algarve. 
Ao longo dos onze anos em análise, apenas 
nove entidades das 47 receberam financia-
mento de forma ininterrupta, o que sinaliza 
a vulnerabilidade que referimos.

Dentro do universo de exibidores consi-
derado, é importante distingui-los de acordo 
com as atividades que tendem a realizar, 
dada a sua estrutura multidisciplinar, que 
vai muito além do cinema. As entidades 
presentes na base de dados são bastante 
heterogéneas, bem como o seu compromisso 
com o cinema e a exibição “alternativa” em 
localidades menos “centrais”: quanto maior 
a distância em relação aos centros urbanos, 
mais frequentemente a exibição de cinema 
se apresenta como atividade intermediária 
para outros propósitos culturais, sendo a 
exibição mais frequentemente improvisa-
da (menos infraestruturas existentes ou 
disponíveis) e a maioria dos exibidores não 
recebendo financiamento para esse fim.

Neste sentido, sete exibidores foram clas-
sificados como “outros” [Gráfico 2], uma vez 
que a sua ação está essencialmente focada 
em iniciativas de desenvolvimento local ou 
social, atividades municipais ou desporti-
vas. Dentro destas associações, o papel do 
cinema é bastante variável, essencialmente 
um meio para, por exemplo, a intervenção 
educativa, atividades com a população sé-
nior, e em geral atividades de disseminação 
cultural em ambientes rurais (eventualmente 
próximas da animação sociocultural). Ou-
tras sete entidades foram classificadas como 
“culturais-artísticas”: nelas, a presença do 
cinema surge a par de outras atividades 

artísticas, sobretudo performativas, e são 
também frequentes as intervenções direcio-
nadas para a inclusão e o empoderamento 
de grupos sociais mais vulneráveis. As cinco 
entidades classificadas como dedicadas ao 
“cinema” distinguem-se dos cineclubes no 
sentido em que podem incluir a produção 
audiovisual, o apoio à investigação, iniciati-
vas educativas (formação, seminários e con-
ferências, etc.) e a organização de festivais 
ou mostras de cinema.

A maioria dos exibidores foi identifica-
da como cineclube (28), uma vez que a sua 
atividade principal é a exibição de filmes, 
e é assim que se apresentam em termos 
de missão. Isto demonstra que, de certo 
modo, a exibição “alternativa” tem-se vindo 
a especializar. Os cineclubes foram res-
ponsáveis por 68% das sessões do circuito 
não comercial, mas é crucial salientar que 
a regularidade da sua exibição (ou a sua 
presença enquanto exibidores) durante o 
período considerado é variável. Apesar de a 
principal tendência, ao longo do tempo, ser 
a presença de um conjunto relativamente 
estável de entidades, algumas apenas apa-
recem ocasionalmente. Os nove exibidores 
com atividade regular entre 2007 e 2017 são 
sete cineclubes, uma associação cultural 
especificamente focada em atividades rela-
cionadas com o cinema e uma associação 
dedicada ao desenvolvimento local.

Um interessante resultado desta primeira 
análise da base de dados é a relativa contem-
poraneidade da emergência destes exibido-
res, um sinal, esperamos, de renovação e 
desenvolvimento deste segmento associa-
tivo: uma parte substancial (25,5% – 12) foi 
fundada entre 2005 e 2017. Como seria de 
esperar, são as entidades mais “maduras”  
(com maior longevidade) que têm apresen-
tado uma programação regular ao longo 
do tempo. Porém, numa e noutra situação 
(juventude e maturidade das entidades), a re-
lação com a concentração urbana é grande.

Tal como já foi referido, um dos indi-
cadores da fragilidade dos exibidores não 
comerciais de cinema é o tipo de infraes-
truturas que utilizam, sendo que a maioria 
tende a utilizar infraestruturas municipais. 

Apenas cerca de 1/5 tem o seu próprio 
ecrã, a maioria estando classificada como 
“outro tipo de organização” (vd. acima). Os 
cineclubes tendem a utilizar infraestruturas 
municipais (mais de metade, 27) e outros ti-
pos de infraestruturas públicas são também 
utilizadas, incluindo escolas e instituições 
culturais locais/regionais (por exemplo, 
bibliotecas). Nalguns casos, poucos e 
muito diferentes, verifica-se a existência de 
parcerias para uso de recintos privados. Em 
suma, este tipo de exibição está, como já 
mencionámos, extremamente dependente de 
outras atividades, especialmente dos progra-
mas culturais dos municípios e da cedência 
de infraestruturas ou equipamentos, não ha-
vendo, em muitos casos, qualquer incentivo 
ou acordo formal entre as partes.

Relembramos a quase inexistência de ini-
ciativas a nível local de financiamento para 
a exibição de cinema (não nos referimos, 
por exemplo, aos festivais) e que uma parte 
significativa dos exibidores trabalha numa 
base de voluntariado. Assim, vários não co-
bram bilhetes (6), e temos razões para crer 
que se trata de uma das situações em que os 
registos não cobrem toda a realidade. Mas é 
importante referi-la, porque a base de dados 
sugere que alguns dos mais dinâmicos 
exibidores (e com mais espectadores) estão 
nesta situação. Quanto à maioria, sabía-
mos de antemão que o preço dos bilhetes é 
simbólico. A relação destes exibidores com 
os “seus” públicos precisa de ser conheci-
da (na sua diversidade também), mas, em 
geral, infere-se que trabalham numa efetiva 
base de partilha de uma estreita afinidade 
(e gosto próprio) com a 7.ª arte. O papel da 
gratuitidade, hoje tão discutida, mas com 
pouca informação sobre o seu efetivo fun-
cionamento, merece, neste segmento, um 
aprofundamento.

QUE FILMES EXIBEM?

Os filmes exibidos permitem ter uma visão 
mais ampla sobre os programas providen-
ciados pelos exibidores não comerciais de 
cinema, e a base incorpora informação 
detalhada sobre cada um deles (vd. acima). 
Deixamos aqui apenas uma breve nota sobre 

INVESTIGAÇÃO E O SEGMENTO NÃO COMERCIAL
DA EXIBIÇÃO DE CINEMA?
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1. Fundação Francisco Manuel dos Santos e Universidade 

do Porto.
2. Faculdade de Economia da Universidade do Porto, 

CITCEM, CEF.UP.
3. Evitaremos, naturalmente, uma lista exaustiva de 

bibliografia de suporte, seja ela académica, técnica 
ou politica-legislativa. Fica a nota geral para as 
não-citações: além da literatura científica (não é 
muita, neste domínio), os nossos principais suportes 
são os relatórios do Observatório Europeu do Audio-
visual e a informação disponibilizada pelo Institu-
to de Cinema e Audiovisual (ICA), que tem sido um 
parceiro incontornável para a nossa investigação. Os 
principais resultados que aqui trazemos encontram-
-se desenvolvidos em Miranda, 2020. Detalhes sobre o 
projeto estão disponíveis em: https://exibicaonao
comercialdecinema.weebly.com/. 

4. Para os menos familiarizados, uma boa porta de 
entrada pode ser a entrevista de Philip Horne a 
Martin Scorcese em 2003 (Horne, 2003). Em Portugal, 
claro, permanece incontornável a Breve História do 
Cinema Português (1896-1962) de Henrique Alves Costa 
(1978), ele próprio um dos fundadores do Cineclube 
do Porto.

5. Vd. "Apoios 2021, Exibição em circuitos 
alternativos": https://ica-ip.pt/pt/concursos/apoio-a-
exibicao-em-festivais-e-circuitos-alternativos/2021/
exibicao-em-circuitos-alternativos/.

6. Por exemplo, em 2012, na sequência da crise financei-
ra e da subsequente intervenção da "troika", não 
houve atribuição de novos financiamentos (concursos). 

7. Ver decreto-lei n.º 125/2003, Diário da República n.º 
140/2003, Série I-A de 2003-06-20.

8. Embora se trate de apenas cinco concelhos presentes 
na base, usamos o conceito de Grande Área Metropoli-
tana do Porto.
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as características da programação a par-
tir dos filmes, cuja análise (mais uma vez) 
requer aprofundamento.

Se intentássemos uma espécie de retra-
to geral, diríamos que a programação, no 
período considerado, é constituída por lon-
gas-metragens (92% dos 3753 filmes exibidos 
no período em causa), maioritariamente de 
ficção (78%), com uma porção significativa 
de filmes que não haviam estreado comer-
cialmente em Portugal (27%). Deixemos 
absolutamente claro que nenhum dos indi-
cadores aqui referidos, per se ou em conjunto, 
avalia a programação — esse trabalho não 
foi feito, e não pode ser independente dos 
contextos de programação, nomeadamente 
em termos de públicos.

Considerando esta advertência, podemos 
avançar que, à primeira vista, esperávamos 
um maior peso dos tipos e metragens que 
não têm qualquer presença nos circuitos 
comerciais (como é o caso das curtas-metra-
gens, que representam apenas 5% dos filmes 
exibidos, dos filmes de animação, com 7%, 
ou mesmo dos documentários, com 13%). 
Um outro resultado interessante, especial-
mente desafiante para os passos seguintes 
da análise da programação, prende-se com 
a proximidade entre as estreias dos filmes 
e a sua exibição neste circuito: no total, 
quase metade dos filmes (47,6%) estrearam 
depois de 2008. Vale ainda a pena referir 
aqui que 2,7% das sessões estão integradas 
em programas temáticos, que incluem ciclos 
autorais ou de género cinematográfico, 
nacionais e internacionais, e interações com 
festivais de cinema. 

Para terminar, uma nota sobre a nacio-
nalidade dos filmes. Os dados mostram o 
predomínio dos filmes de origem europeia 
(62%), seguido pelos produzidos nos Estados 
Unidos (25%). Os filmes portugueses contam 
com 22%, incluindo-se neste valor 6% de 
coproduções. Corremos o risco de alguma 
redundância ao insistir que se sugerem nes-
tes resultados globais muitas interrogações 
e hipóteses a testar mais tarde (por exemplo, 
em relação ao cinema português).

E O FUTURO...

Os resultados que apresentámos e os comen-
tários que eles nos sugerem são ainda “notas 
de progresso”, a partir de um riquíssimo 
manancial de informação que continuamos 
a tratar. Entendemos que é muito importan-
te ir partilhando este trabalho com quem, 
de alguma maneira, também contribui para 
o seu retrato — esta revista, o cineclube que 
a publica, os leitores a que chega, amantes 
de cinema entre espectadores e agentes de 
intervenção (nomeadamente outros exibido-
res deste circuito)…

Embora nos posicionemos do lado das 
práticas científicas — o que, em si, nunca é 
terreno de neutralidade, mas nos sujeita a 
regras próprias de racionalidade — conside-
ramos (assumimos) que este estudo e esta 
divulgação podem contribuir para reforçar 
a importância dada à exibição de cinema, 
e, em particular, à do segmento não comer-
cial, que tem uma relação particular com a 
cultura e as artes.

Desde logo, é comum designá-lo como 
parte do cinema alternativo (tal como, de 
resto, nós fomos fazendo ao longo do texto). 
Mas é alternativo a quê?

Num país em que 1/3 da população não 
tem acesso a qualquer tipo de exibição de 
cinema (seja não comercial, comercial ou 
semicomercial), e em que estes exibidores 
são, às vezes, os únicos agentes culturais 
num determinado local, avançar no conhe-
cimento desta realidade é fundamental. 
Esta é apenas uma análise parcelar, neces-
sariamente incompleta, e nunca se poderá 
substituir a outras abordagens necessárias, 
designadamente de ordem mais qualitativa. 
Mas é um passo importante, que esperamos 
aguce interrogações.

Estamos na era digital, que a pandemia 
amplificou e complexificou, sobretudo no 
caso do cinema, onde as relações com a tec-
nologia são especialmente estreitas. Fala-se 
muito de mudanças estruturais nos padrões 
de consumo cultural, especialmente dos 
jovens, porventura (ou não) os mais atraídos 
(ou habituados) às lógicas dos algoritmos, 
que supostamente “satisfazem” cada perfil 
individual de gostos, minimizando o risco de 
consumos “des-gostosos”… Esta é, porém, 
apenas uma parte da história: o que fica para 
a descoberta, para o inesperado, para a esco-
lha informada, para aquilo que não é comer-
cialmente lucrativo? E o que fica do encontro 
com os outros, da experiência de comunhão 
numa sala de cinema (nem sempre confortá-
vel, é verdade…), do contacto com um mundo 
que não se reduz ao nosso espaço individual? 

Parece mais fácil perguntar do que 
responder. Acreditamos que, mesmo para 
encontrarmos as melhores perguntas, ir des-
velando pequenas parcelas da realidade pode 
ser um contributo, modesto embora: para 
conhecer e para tomar ou exigir decisões. A 
exibição não comercial de cinema, nomeada-
mente pela sua invisibilidade, é seguramente 
uma dessas pequenas parcelas, e o seu real 
papel está longe de ser conhecido para poder 
ser devidamente avaliado.

Este texto segue a norma
do novo acordo ortográfico.

O ESPECTADOR ESPANTADO (EDGAR PÊRA, 2016)



Cinema é... a percepção do ambíguo estado de ser, a verdade e a mentira, um movimento perpétuo, aquilo que se/nos 
anima, a tentativa de (re)criação do mundo que se repete através de diferentes olhares, uma procura constante que 
parte da inquietação, profético, a reflexão do estado das coisas, a vida e a morte em simultâneo, a memória fantasmá-
tica projectada na tela, a luz, Lumière! (e muitos outros antes e depois deles); a sombra, as ruínas do passado, frag-
mento(s), a miséria e o seu contrário, a(s) história(s), emoções, enigmas enquadrados e gritos de existência, o silêncio, 
intuição, o mudo e o sonoro, transformação e adaptação, o preto-e-branco, a cor, nostalgia, a película e o digital, o 
quotidiano do sonho e das ilusões (fracassadas), o desespero e a esperança (re)encontrados nas fronteiras e nas dife-
rentes linguagens, a montagem, o mistério e o incrível (aquilo que não vemos) que nele paira, a dúvida plantada, 

reclusão e emancipação, a resistência aos muros bloqueadores do pensamento, o apelo à liberdade, imaginação, a tentativa de compreen-
der a condição humana, os rostos das mulheres (desaparecidas) reecontrados por alguém num tempo distante...

O

Telmo Ribeiro

Observatório
A nossa convocatória Cinema, Pós-Verdade e Bolhas: Fazer Filmes e Ver Filmes apoderou-se 
também do Observatório, onde abrimos as portas para dois vídeo-ensaios que recebemos, da autoria 
de Telmo Ribeiro e de Javier Acevedo, os dois pensando, sob formas distintas, a relação do cinema 
com a verdade. Podem vê-los nas páginas do Cine Clube e da Transit.

Persona (Ingmar Bergman, 1966) Lawn Tennis
(Eadweard J. Muybridge, 1887)

Le Voyage dans la Lune
(Georges Méliès, 1902)

Film ist lüge, 24 mal pro sekunde
(Rainer Werner Fassbinder)

Opinião Pública
(Charlie Chaplin, 1923)

Ouroboros (eterno retorno)Eclipse Solar
(Nevil Maskelyne, 1900)

Mulheres Fugindo (a Bomba Atómica)
(Júlio Pomar, 1951)

Opinião Pública
(Charlie Chaplin, 1923)

The Wall (Walter de Hoog, 1962)Alemanha, Ano Zero
(Roberto Rossellini, 1948)

Ran — Os Senhores da Guerra
(Akira Kurosawa, 1985)

O Homem da Câmara de Filmar
(Dziga Vertov, 1929)

As Asas do Desejo
(Wim Wenders, 1987)

Retrato de Perfil de uma Jovem
(Sandro Botticelli, 1475-1480)

VÍDEO-ENSAIO O CINEMA É...
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argar-se, abandonar-se, não procurar 
nada. A omnipotente consciência de si 
mesmo marcou o devir da imagem na 
era contemporânea. Esta consciência 
levou a que a relação com o cinema e a 
imagem perdesse unidade: só se olha e 
vê escondidamente. A pós-verdade con-
fundiu a intimidade relativista para 

com a imagem com o desejo individual de procurar histórias 
íntimas do cinema que reescrevam o seu monolítico devir 
histórico. Lamento por Vivien Leigh é uma história íntima de 
umas poucas imagens. Também tenta revelar a condição mis-
térica do audiovisual pessoal: quantas imagens são intransfe-
ríveis e, ainda assim, interpelam quem as vê. Portanto, é uma 
busca de uma introspecção, de uma forma de usar a dúvida 
para não esquecer todas essas imagens que falaram de si 
mesmo. Cada vez é mais complicado mover-se nas grandes 
teorias e certezas, daí que este pequeno vídeo-ensaio só 
aspire a ser um suspiro íntimo de umas entranhas amorosas 
saudosas.

O carácter mistérico de um audiovisual cada vez mais 
recolhido no íntimo e pessoal vislumbra-se nos ritos que cada 
indivíduo cria par aceder à imagem: construir uma mitologia 
individual de memórias, associações metacinematográficas 
e instantes da uma vida. A parábola da lâmpada contida 
no Evangelho de São Lucas dizia que “os teus olhos são a 
lâmpada do teu corpo. Se a tua visão for clara, todo o teu 
corpo estará iluminado; quando, porém, for funesta, o teu 
corpo estará na escuridão.” Há muitas Vivien Leigh neste 
ensaio, e os olhos que as vêem são uma lâmpada que se apaga 
e tem medo que essas Vivien Leigh desapareçam. Depois de 
estudar São Lucas, o asceta Pedro de Alcántara afirmaria 
que pela língua se derrama o coração e que o contemplativo 
tem que ser surdo, cego e mudo porque “quanto menos se 
derramou por fora, mais está guardado por dentro”. É uma 
sentença curiosa porque há que perguntar o que veio antes, 
se a imagem — uma linguagem em si mesma — ou a palavra 
— uma linguagem construída —; o que se expressou antes, a 
imagem do amor ou a ideia do amor?

Estas são algumas das dispersas questões que vêm a 
querer emudecer a memória de todas essas Vivien Leigh que 
nunca voltarão. Falar da história íntima de todas as nossas 
imagens, do seu carácter mistérico e incontível, do desejo de 
se refugiar no silêncio quando a linguagem audiovisual e a 
linguagem da palavra não são suficientes. Nada evitará que 
o esquecimento se recolha dentro de mim mesmo até que a 
Vivien Leigh que conheci seja uma pegada morta na pequena 
paisagem de imagens pessoais.

Tradução: Cine Clube de Viseu.

L

O Diário de Glumov
(Sergei Eisenstein, 1923)

O Requeijão
(Pier Paolo Pasolini, 1963)

Vampyr (Carl Theodor Dreyer, 1932) Explosão da bomba atómica —

Operação Upshot-Knothole Annie, 1953

Vem e Vê (Elem Klimov, 1985) Nostalgia
(Andrei Tarkovsky, 1983)

Anna Karina em Viver a Sua Vida
(Jean-Luc Godard, 1962)

Polka Dots
(Francesca Woodman, 1976)

Liv Ullmann em Persona
(Ingmar Bergman, 1966)

Dans le Noir des Temps
(Jean-Luc Godard, 2002)

Javier
Acevedo

VÍDEO-ENSAIO LAMENTO POR VIVIEN LEIGHVídeo-ensaios, entre outros conteúdos relativos a esta 
convocatória, disponíveis no site do Cine Clube.
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RICARDO REIS, ROSÁRIO PINHEIRO, SUSA MONTEIRO, TOMMI MUSTURI.
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Observatório.
JAVIER ACEVEDO, 2021. VÍDEO-ENSAIO LAMENTO POR
VIVIEN LEIGH, DISPONÍVEL NO SITE DO CINE CLUBE.

"Há uma verdade que magoa nas ima-
gens: são indiferentes fragmentos 
técnicos de luz. E lamentamos por 
isso. Acto seguido, busco anti-
gas visualizações de Windows Media 
Player, têm um padrão semelhan-
te. A minha adolescência consistiu 
em olhar para elas enquanto ouvia 
música. Não sei se isso é cinema. 
No entanto, o digital é uma actua-
lização do olhar, parece-me. Quem 
sabe a história da visão é um olho 
apostado em ver cada vez mais,
para observar menos..."


