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o gibão é o primata de apa-
rência mais tosca. Os braços 
do gibão medem 80 por cento 
da sua altura. São tão grandes 
que, quando o gibão está senta-
do, parecem não fazer parte do 
seu corpo.

O olhar do gibão é des-
concertante. Não apresenta o 
mistério que encontramos nos 
gorilas ou nos chimpanzés. Pa-

rece estar sempre a pensar onde há-de arru-
mar os braços e perplexo por não encontrar 
uma resposta.

A aparência do gibão é tão risível que, se 
tivesse conta no Tinder®, não teria suces-
so absolutamente nenhum. Mas nos cinco 
segundos que uma miúda levava a rir-se da 
sua figura ridícula e — ‘nem pensar!’ — des-
lizar o dedo para a esquerda, o gibão teria 
trepado sem esforço a uma árvore com 
mais de 40 metros de altura.

O gibão é o mamífero mais rápido a tre-
par e saltar entre árvores. 

O gibão é ultra-competente a ser um gi-
bão.

O gibão é um mestre.

h

2.       os livros de história descrevem  
os mosteiros como os guardiães da 
cultura no longo e sombrio medievo. 
Mas e se os mosteiros foram antes os 
cemitérios da cultura? Na penumbra 

húmida dessas cavernas, como podia a cul-
tura sobreviver? É que o vigor da herança 
cultural não assentava só nas palavras que 
os escribas copiaram, mas na música que 
deixaram no esquecimento. Mais ou menos 
como se, incumbido da função de preser-
var uma colecção de filmes de uma catás-
trofe eminente, alguém se limitasse a foto-
grafar as capas dos dvd.

O academismo que criou raízes nesses 
dias parece bem ser uma espécie de tu-
mor lento da experiência — espalhou pelo 
mundo longos tentáculos, na esperança 
de sugar toda a vitalidade da vivência hu-
mana, de impor ao caos uma ordem débil, 
enclausurada e, pior, intelectual. Essa ra-
zão tem raízes longínquas. Se procurarem 
com atenção, no frontispício de todas as 
universidades está sulcada uma curta sen-
tença em bom velho latim: olim monas-
terium. O homem ocidental ousou impor 
essa razão sobre todo o mundo e agora é 
obrigado a enfrentar os danos da sua inge-
nuidade.

Uma conjectura que dispensa verificação: 
a primeira manifestação vital que o homem 
rigorosamente científico procurou extermi-
nar quando encontrou novos povos foi a dan-
ça, depois a música, depois a religião. Logo, as 
bruxas que arderam no fogo purificador da 
Igreja deviam ser mulheres muito sensuais.

Tomem as palavras do grande mestre 
Werner (para quem cinema e vida são noções 
indistintas),

A academia é a morte do cinema. […] 
Chumbar a uma cadeira de teoria do 
cinema é uma medalha de honra. 

(Werner Herzog, A Guide for the Perplexed)

h

3. o mundo, contudo, continua a 
apresentar-nos oportunidades de 
redenção. Parece não haver grande 
dúvida de que aqueles cenobitas es-
tavam enganados. O George Harris-

son, por exemplo, ensina que a música tem 
total prevalência sobre as palavras,

I look at the floor and I see it needs 
sweeping

Quando assistimos, por exemplo, a um 
atleta de alta-competição em acção entreve-
mos a vanidade da empresa teórica. Quem 
optaria por assistir a uma palestra sobre 
Cinética, se a alternativa fosse um jogo do 
Roger Federer (homem-gibão)?

Face à acção, a teoria revela toda a sua 
insignificância.

Outra conjectura: tivessem Kant e Hegel 
ido à praia de vez em quando, e os seus tex-
tos começariam a ser compreensíveis. É que 
o homem rigorosamente racional criou dis-
positivos mirabolantes para ocultar a sua fra-
gilidade: dentro do ringue com o Mike Tyson 
não ficaria de pé nem 5 segundos.

h

4. 
não há sonhos em hd. há quem 
ainda não se tenha apercebido que a 
acessibilidade da tecnologia digital 
não contribuiu em nada para a magia 
do cinema? Uma experiência: mer-

gulhar na imagem d’A Terra de Dovzhenko e 
logo de seguida ligar a televisão num noticiá-
rio em ultra-definição-4k. Se não quiserem 
atirar-se de uma janela, terão muita sorte.

Ao contrário do que se possa pensar, a 
imagem digital é afinal muito exigente. Re-
vela uma espécie de realidade da realidade 

(profundamente incómoda quando usada 
sem o devido cuidado). Mas afinal, não está 
esta nova imagem perfeitamente alinhada 
com o espírito científico e objectivo do nos-
so tempo? 

Muito se pode aprender com o cinema 
para o grande público. Se não me engano, 
esse lugar é hoje liderado pelos filmes de 
super-heróis. Já pararam para pensar no 
que está a acontecer nesses filmes? (Não 
sejam pedantes, um filme de super-heróis 
pode ser muito relevante. Até o Sr. Scorcese 
sabe que o Spider-Man do Sam Raimi é um 
filme sério.) Pois actualmente, (quase) todas 
as narrativas quebram sem escrúpulos a 
barreira da ilusão ficcional com elementos 
meta-narrativos e outros artifícios baratos, 
perante a estranha indiferença do público.

O mito arrisca ser profanado por fim 
também no cinema, que pode muito bem 
ser a sua última barreira. A capacidade de 
acreditar numa história, profundamente 
humana, parece estar perto do fim.

Jung relata, numa das suas viagens à 
América do Sul, o encontro com o líder dos 
indígenas do Pueblo de Taos, Ochwiay Bia-
no (Lago da Montanha):

‘Veja,’ disse Ochwiay Biano, ‘como 
parecem cruéis os brancos. Os lábios 
deles são finos, os narizes afilados, as 
caras enrugadas e distorcidas. Os seus 
olhos têm uma expressão penetrante: 
estão sempre à procura de algo. De 
que estão à procura? Os brancos 
querem sempre alguma coisa; estão 
sempre apreensivos e agitados. Nós não 
sabemos o que querem eles. Nós não 
os compreendemos. Cremos que são 
malucos.’
Perguntei-lhe por que é que ele julgava 
que os brancos eram malucos.
‘Eles dizem que pensam com a cabeça,’ 
respondeu.
‘Mas é claro. Como é que vocês pensam?’ 
perguntei-lhe, surpreendido.
‘Nós pensamos aqui,’ disse, apontando 
para o coração. 

(Carl Jung, Memories, Dreams, Reflections)

Felizmente, o cinema já foi o campo de 
batalha de grandes guerreiros. No Faroes-
te, com o Monument Valley ao fundo, uma 
câmara gravou um dia um único momento 
capaz de defender o cinema contra o mais 
implacável vazio. A resposta do grande 
mestre John Ford às perguntas parvas de 
Peter Bogdanovich:

CUT!

Texto de GUILHERME RIQUITO  O gibão, ou hylobatidae (marca de água)

LE TRIANON, ROMAINVILLE
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KRESALA
 ZINEKLUBA

50 anos a partilhar
cinema

an sebastián sempre foi uma ci-
dade ligada ao cinema; o seu nome 
está sempre associado ao Zine-
maldia (ssiff), o festival de cinema 
mais importante do estado espa-
nhol, mas a relação entre o cinema 
e a cidade vai muito além disso. No 
início do séc. xx, foi uma das pri-
meiras cidades a que chegou o ci-
nematógrafo dos irmãos Lumière, 
enchendo-se, na época estival, o 
seu boulevard de tendas onde se 
projectavam imagens gravadas por 
todo o mundo. Igualmente, foi uma 
das primeiras cidades espanholas a 
ter um cineclube, tendo-se celebra-
do a 13 de Janeiro de 1929 a primeira 
sessão do cineclube do Ateneu Gui-
puzcoano (1929-1931). Ao longo dos 
anos, diferentes projectos cineclu-

bistas foram engendrados nesta ci-
dade, a maioria deles não chegando 
a durar mais de duas ou três tempo-
radas. O Cineclube San Sebastián 
(1953-1968) foi o mais longevo, com 
sede nos cinemas Novedades, onde 
cineastas como Elías Querejeta ou 
Iván Zulueta tiveram os seus pri-
meiros contactos com a sétima arte.

Em 1967, foi fundada a associa-
ção Kresala [www.kresala.org], que 
começou a organizar projecções 
de cinema em 16mm, entre outras 
actividades. Cinco anos mais tar-
de, Luis Bergua, vice-presidente, 
conseguiu legalizar a situação das 
projecções, abrindo, assim, ca-
minho para o Cineclube Kresala 
[www.kresalazinekluba.com]. Desde a
sua fundação, o Luis teve Juan Be-
rasategui e Fernando Mikelajau-
regui, seus dois camaradas, ao seu 
lado. Desde o início, o cineclube 
teve uma periodicidade semanal, 
sempre com o objectivo de comple-
mentar o cartaz comercial da cida-
de, concentrando-se em aproximar 
de San Sebastián o cinema que não 
chega a estrear em salas comerciais. 
As primeiras sessões celebraram-se 
na sala de actos Kresala, mas o afã 
por melhorar a qualidade das pro-
jecções levou a equipa a procurar 
novas localizações onde se pudesse 
projectar filmes em 35mm. Assim, 
em 1973 conseguiram que a caixa 
económica municipal lhes cedesse 

o Cinema Actualidades para poder 
realizar ali uma sessão a cada quin-
ze dias. Dessa maneira, ia-se alter-
nando projecções entre as várias 
sedes, até 1975, ano em que o Cine-
ma Actualidades passou a ser a sede 
de todas as projecções semanais.

O trio fundador manteve-se ao 
leme até Dezembro de 2011, quan-
do, depois de quarenta anos, deci-
diu dar lugar a novas gerações. As-
sim, a equipa liderada por Alberto 
Arizkorreta e Nacho Rodríguez 
continuou a navegar por águas do-
nostiarras. Em 2015, o banco dono 
do Cinema Actualidades decide fe-
char o espaço para deslocar para lá 
escritórios bancários. Isto leva a que 
o Cineclube se mude, alojando-se a 
partir de então nos cinemas True-
ba. Esta mudança permitiu come-
çar a projectar em digital e que os 
espectadores ganhassem em quali-
dade dos assentos e das característi-
cas técnicas da sala. Também se im-
pulsionou novas propostas, como o 
Prémio Kresala, um galardão que se 
outorga cada ano a uma pessoa que 
tenha entregado a vida ao cinema 
mas sem reconhecimento do gran-
de público. Nos últimos anos têm 
sido premiados assistentes de rea-
lização, anotadores, programadores 
de cinema…

2018 foi a grande mudança se-
guinte no Cineclube. Rejuvenesceu-
-se a equipa directiva, trazendo no-

kresalazinekluba.com

kresalazinema

@kresalazineklubaSan Sebastián, País Basco, Espanha

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

 Uma sessão do 
Cineclube Kresala
em 1972
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vos ares para impulsionar o projecto. 
Com Ana Piñel como presidente, a 
equipa formada por Paul Ormae-
txea, Pedro Saldaña, Jeannette Díaz 
e Ander Gisasola, o Kresala começou 
a navegar por águas além da baía do-
nostiarra. Tínhamos necessidade de 
conhecer outros cineclubes e pro-
jectos parecidos com o nosso, e por 
isso organizámos um encontro de ci-
neclubes bascos, que foi o germe da 
rede de cineclubes bascos que hoje 
em dia é parte da Federação Interna-
cional de Cineclubes.

Nestes últimos anos também 
se iniciaram projectos como re-
trospectivas anuais, cinema ao ar-
-livre ou colaborações com vários 
festivais de cinema à volta. Assim 
nascem os Prémios K, um prémio 
outorgado a uma curta-metragem 
em cada festival que se celebra em 
Gipuzkoa por um júri composto por 
cineclubistas. Quando acaba a tem-
porada, essa selecção de curtas-me-
tragens projecta-se em cineclubes 
da província. Dessa forma, fazemos 
chegar um cinema diferente a qua-
se todos os municípios, e damos a 
conhecer o trabalho dos festivais de 
cinema em todo o território.

Outras novidades que pusemos 
em funcionamento são colabora-
ções com diferentes áreas de várias 
instituições: o cinema, e sobretudo 
os colóquios que seguem as sessões, 
podem chegar a ser ferramentas 

muito eficazes para abordar te-
mas como a interculturalidade, a 
igualdade, os direitos humanos… 
Também iniciámos projectos de 
formação de público, graças ao 
apoio do departamento de cultura 
do Governo Basco, sendo o podcast 
“Eskamak Kentzen” um dos frutos 
do projecto.

2022 está a ser um ano muito 
emocionante para nós. Por um lado, 
no início do ano a Câmara condeco-
rou-nos com a medalha de mérito 
cívico, um galardão que nos faz sen-
tir orgulhosos do projecto que con-
duzimos. Por outro lado, estamos a 
terminar um documentário come-
morativo de toda a trajectória do Ci-
neclube, e o facto de os fundadores 
estarem a participar está a ser muito 
bonito, já que nos está a permitir co-
nhecer a nossa história através dos 
seus protagonistas. Este documen-
tário vai estrear a 19 de Outubro 
deste ano, o dia do quinquagésimo 
aniversário do Cineclube, no “teatro 
principal” da cidade.

Por causa de

uma crónica,

uma ilustração,

um ensaio,

mais cedo ou

mais tarde o

ARGUMENTO

vai fazer falta.

cineclubeviseu.pt/
Assinaturas-do-Argumento

 Um colóquio ao ar
livre sobre cinema em 
2021 (com as restri-
ções COVID-19)

 Entrega da 
medalha de mérito 
cívico entregue
pelo Município
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HISTÓRIAS
E MEMÓRIAS
DO CINECLUBE
DO PORTO
Manuel Vitorino 
(coordenação)

SE
CONFINADO
UM 
ESPECTADOR
José Bogalheiro

Documenta
2022   112 pp.   €15

TEMPO E 
NARRATIVA
NO CINEMA
DE MANOEL
DE OLIVEIRA
Maria do Rosário
Lupi Bello

Tinta da China
2022   336 pp.   €17,01

Antígona
2022   88 pp.   €14

IN GIRUM IMUS 
NOCTE ET 
CONSUMIMUR 
IGNI
Guy Debord

HISTÓRIA DO 
CINEMA — DOS 
PRIMÓRDIOS 
AO CINEMA 
CONTEMPO-
RÂNEO
Nelson Araújo 
(coordenação)

Edições 70
2022   464 pp.   €22,9

E
m nome da história de 75 anos do 
Cineclube do Porto, que ainda está 
por fazer, quisemos descrever episó-
dios praticamente desconhecidos do 
muito que falta escrever para memó-

ria futura. Não quisemos fechar as portas 
a ninguém e todos os testemunhos são 
fundamentais para ajudar a compreender 
a vida e obra de uma casa de cultura que, 
em diferentes fases das nossas vidas, nos 
ajudou a crescer, a compreender melhor a 
arte de filmar e amar o Cinema.

S
e é verdade que durante o confina-
mento o recurso à ficção e, mais ge-
nericamente, à cultura pôde demons-
trar até que ponto há uma tão grande 
dependência da ficção e teria mesmo 

tornado mais fácil explicar por que é que a 
cultura é necessária para todos, tal não im-
pediu que, ao mesmo tempo, se produzisse 
uma bem visível retracção dos consumi-
dores na frequentação de salas e, por parte 
das grandes distribuidoras, um efectivo blo-
queio à estreia e circulação de novos filmes.

E
m busca da trave-mestra que sustenta 
o seu pensamento e o seu acto cria-
tivo, ressalta o olhar do artista — um 
olhar radicalmente interrogativo e 
combativo —, revelador de profunda 

escuta, de intenso desejo e de incansável 
labor experimental. A obra oliveiriana faz 
do tempo — e da consciência sobre ele — a 
matéria «plástica» sobre a qual se exerce 
um trabalho estético de ressonâncias esca-
tológicas, desafiando o espectador ao con-
fronto com a sua própria humanidade.

O
objetivo principal do dossier é refle-
tir sobre os rumos atuais da pesquisa 
histórica em cinema no mundo lati-
no-americano, pensando os desafios 
impostos pela contemporaneidade. 

Os esforços no sentido de elaborar um 
sistema de compreensão das experiên-
cias ocorridas no passado que relacione 
a análise fílmica e os dados da produção 
cinematográfica nas suas diferentes ma-
nifestações constituem uma das tarefas do 
historiador.

ANIKI #9 —
A PESQUISA 
HISTÓRICA NO 
CINEMA LATINO-
-AMERICANO (...)
A. Cuarterolo, E. 
Morettin e G. Torello
(edição)

AIM   2022   372 pp.
 aim.org.pt

M
ereci o ódio universal da sociedade 
do meu tempo, e ter-me-ia irritado 
possuir outros méritos aos olhos de 
tal sociedade. Mas, segundo obser-
vei, foi no cinema que provoquei a 

mais perfeita e a mais unânime indignação. 
(…) Assim, em vez de acrescentar um filme a 
milhares de filmes insignificantes, prefiro 
expor aqui por que razão nada farei de se-
melhante. Isto equivale a substituir as aven-
turas fúteis que o cinema conta pelo exame 
de um assunto importante: eu próprio.

A
não existência de um livro português 
que trabalhe a grandeza da arte cine-
matográfica num recorte cronológico 
maximizado entre o cinema dos pio-
neiros e o cinema contemporâneo 

vitalizou a decisão de preencher esta lacuna 
do mercado editorial português. A equipa 
de trabalho desta História do Cinema deri-
va, precisamente, dessa múltipla irrigação 
no campo dos Estudos Fílmicos aqui orga-
nizada em função dos domínios de trabalho 
desenvolvidos por cada um dos autores.

P
orque nem

 só de fi lm
es vive o cinéfi lo, as nossas sugestões das edições que encontra

mos nas esta
nte

s,
 a

 c
ad

a 
tr

im
es

tr
e.

Edições Afrontamento
2022   222 pp.   €31,05

 Carole Lombard no set de
The Princess Comes Across (1936)
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O que pode um
NOME?

ascida em condom, 
França, de mãe france-
sa e pai natural da ilha 
de Maria Galante, nas 
Antilhas Francesas, Sa-
rah, nascida Ducados, 
foi buscar o apelido ar-
tístico a Os Cantos de 
Maldoror, de Isidore 
Ducasse. Note-se que a 
opção da realizadora — 
órfã muito cedo e des-
cendente de escravos 
— em rebaptizar-se, 
em 1956, e usar o nome 
Maldoror radica no 

P O R Maria do Carmo Piçarra

querer ser ela a determinar e contar a sua 
história, em definir-se existencialmente, 
e ancora-se na sua ligação ao surrealismo. 

Chegada a Paris nesse ano (1956), foi 
uma das fundadoras da Les Griots, pri-
meira companhia teatral “negra” na Eu-
ropa, que promoveu a Negritude através 
de adaptações dramatúrgicas de textos de 
Jean-Paul Sartre e Aimé Césaire. A com-
panhia pretendeu dar a conhecer autores 
negros que permaneciam invisibilizados, 
por falta de oportunidades para serem 
escutados. Annouchka de Andrade, filha 
de Sarah Maldoror, na sua apresentação, 
a 29 de Maio de 2021, nos encontros “Mu-
lheres nas Descolonizações” (organização 
da autora com Inês Beleza Barreiros e Ana 
Cristina Pereira), sublinhou que a escolha 
do nome Maldoror decorre de duas op-
ções deliberadas. Porque o nome é uma 
contracção de “mal de horror” “e toda 
a sua vida, em todos os seus filmes, “há 
esta ideia de abrir-se aos invisibilizados, 
às pessoas em dificuldades”, e porque em 
Maldoror há também aurora, a promessa 
de uma manhã melhor. [...]

Com uma bolsa de cinema da União So-
viética, entre 1961 e 1962 estudou no Insti-
tuto Nacional de Cinematografia, em Mos-
covo, onde teve como professores Serguei 
Guerassimov (1906-85) e Mark Donskoi. 

Posteriormente, instalou-se, com Má-
rio Pinto de Andrade — a quem conheceu 
também em 1956 no primeiro congresso de 
artistas e escritores negros —, em Conacri 
e depois em Argel. Aqui, foi assistente de 
realização de Gillo Pontecorvo em A Bata-
lha de Argel (1966), sobre a guerra de inde-
pendência da Argélia, e de William Klein, 
em Le Festival Panafricain d'Alger (1969), 
sendo que ambos os filmes têm reverbera-
ções políticas e estéticas (o modo de Klein 
filmar as celebrações nas ruas “contami-
nou” os registos de festividades que Maldo-
ror fez em Bissau e Cabo Verde) na sua obra.

Durante as guerras de libertação das 
ex-colónias portuguesas, transpôs para 
o cinema O Fato Completo de Lucas Ma-
tesso (1967) e A Vida Verdadeira de Do-
mingos Xavier (1961), ficções de Luandino 
Vieira (n. 1935), que abordam a luta pela 
independência em Angola e a violência 
do sistema prisional colonial. A adaptação 
não ficou isenta de críticas: o sentido poé-
tico e o vanguardismo de Monangambé 
(1968) não tiveram apreciação unânime e o 
enfoque na participação das mulheres na 
luta de libertação em Sambizanga (1972) 
“fragilizou”, segundo críticos como Frank 
Ukadike (1994), a suposta necessária mi-
litância cinematográfica. Estas obras fic-
cionais foram, no entanto, determinan-
tes no desenvolvimento do seu estilo de 
filmar. Combinam experimentalismo e a 
intermedialidade recorrente na obra de 
Maldoror, o olhar educado na escola rus-
sa, com as implicações estéticas disso de-
correntes, e a atenção dada à densidade 

psicológica das personagens, ancorada na 
obra de Luandino. Tal corresponde ao in-
teresse da realizadora pela singularidade 
dos indivíduos no âmbito das dinâmicas 
colectivas e persistiu, através do seu olhar 
poético, mediado pela câmara, nas obras 
documentais pós-independências. Entre 
as ficções “angolanas” realizou o docu-
mentário ficcional Des Fusils Pour Banta 
(1971). Registo da consciencialização polí-
tica dos guineenses, iniciaria a fixação do 
papel das mulheres nas lutas de liberta-
ção. Porém, como contrapartida ao apoio 
financeiro do Exército Nacional Popular 
da Argélia, a montagem do filme foi sujei-
ta a aprovação. A recusa de Maldoror em 
deixar que a sua liberdade de criação fosse 
cerceada resultou na apreensão das bobi-
nas, que se mantêm desaparecidas.

O olhar poético e a singularidade persis-
tem nos documentários realizados pós-in-
dependências, na Guiné-Bissau e em Cabo 
Verde. A difícil sobrevivência em paisagens 
desertificadas pelo colonialismo continua 
a ser uma variação temática da sua abor-
dagem cinematográfica. Mas Maldoror fixa 
também a alegria e esperança das comuni-
dades, que integraram as culturas e religião 
trazidas pelo colonizador miscigenando-as 
com as ancestrais, enquanto se empenham 
na construção dos seus países, finalmente 
independentes. Em A Bissau, le Carna-
val (1980), Cap-Vert: Un Carnaval Dans le 
Sahel (1979) e Fogo, L’Île du Feu (1979), a 
poesia do olhar é transposta para o(s) pla-
no(s) cinematográfico(s). Nem por isso tive-
ram maior circulação do que as obras anti-
coloniais. Filmes-poema sem projecção, a 
sua invisibilidade deveu-se sobretudo ao 
fim da unidade proclamada do paigc mas 
também a que Maldoror tenha usado sem-
pre o cinema para elaborar, poeticamente, 

OLHAR DE MALDOROR 
— SINGULARIDADES DE
UM CINEMA POLÍTICO

Maria do Carmo Piçarra
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 Sarah Maldoror

sobre as realidades que fixou, desafiando as 
narrativas políticas impostas tanto durante 
as lutas de libertação como nas pós-inde-
pendências africanas. 

Após, em 1976, os direitos de Sambi-
zanga terem sido vendidos, seguiu-se uma 
invisibilização do filme, da qual decorreu 
uma invisibilização da realizadora, o que 
criou um círculo vicioso. Com uma per-
sonalidade forte, insubmissa, Maldoror 
ganhou fama de ter mau feitio. A opção 
— muitas vezes decorrente das encomen-
das para televisão, que aceitou quando 
Pinto de Andrade, na clandestinidade, 
não podia contribuir economicamente 
para garantir a subsistência da família que 
constituíram — por formatos de curta-me-
tragem e o predomínio do documentário 
tornou-se entrave à sua presença em festi-
vais de cinema. Dificultou ainda o acesso a 
financiamento — deixou 46 projectos por 
filmar, tantos quanto realizou. 

OLHAR (DE) MALDOROR

Críticas e tentativas de controlar as op-
ções criativas de Maldoror marcaram 
o início da obra da que é considerada a 
primeira realizadora de cinema africano, 
que continua sem o reconhecimento me-
recido. Isso sucedeu não obstante a qua-
lidade estética dos seus filmes, da den-
sidade psicológica das personagens que 
(re)criou adaptando obras literárias de 
Luandino Vieira — foi, entre os cineastas 
integrados no internacionalismo cinema-
tográfico, a única a recorrer à ficção para 
abordar a luta anticolonial nas ex-colónias 
portuguesas —, ou da singularidade do 
seu olhar, poético, quando documentou 
as descolonizações.

Após as independências africanas, as 
obras feitas em Cabo Verde e Guiné man-
tiveram-se invisibilizadas sobretudo — 
mas não só — devido ao fim da unidade 
política do paigc. Filmes-poema, politica-
mente evidenciam a miscigenação cultu-

ral pela fusão de rituais africanos com fes-
tividades cristãs. Maldoror mostrou isso 
evidenciando as marcas do colonialismo 
português e dando voz ao paigc — através 
da narração em Fogo, do discurso do pe-
queno mascarado de sheik em Carnaval 
Dans le Sahel e dos depoimentos do Pre-
sidente Luís Cabral em A Bissau. 

A câmara fixou, com o olhar poético 
de Sarah, a paisagem deserta batida pelo 
vento e a vida a fervilhar nos centros ur-
banos; a alegria e a dureza da vida de ca-
bo-verdianos e guineenses, na labuta diá-
ria; a luta por melhor educação. Atentou 
nas pessoas com quem se cruzou. À rea-
lizadora não interessa tanto a ordem das 
manifestações políticas quando lhes fixa 
os discursos; interessam-lhe luzes, olha-
res, cores, sorrisos, corpos, ora esgalgados 
pelo trabalho ora animados pelas celebra-
ções. A vida, enfim. Ao desconstruir a nar-
rativa do colonizador, fá-lo com uma voz 
pessoal, engajada, mas não subordinada 
a discursos políticos pré-formatados. Se 
o seu cinema é político, é-o também pela 
sensibilidade e pelo espírito crítico de 
Maldoror. Nesse âmbito, resiste tanto ao 
colonialismo como ao panfletarismo que 
escamoteia detalhes, não abstrai a singu-
laridade das pessoas para sublimar causas 
e colectivos. 

Os filmes feitos nas ex-colónias portu-
guesas declinam as proposições de Aimé 
Césaire sobre a imagem, poética e revo-
lucionária. Subvertendo as leis do pensa-
mento, se fixa os discursos militantes e 
anticoloniais sobretudo atenta na hibridez 
cultural, deslocando o olhar entre o lugar e 
cada pessoa, notando como o lugar — geo-
grafia de afectos — marca o ritmo e o labor 
na comunidade, particularizando pessoas 
no seu modo de estar ou saber. As limita-
ções do “pseudoconhecimento científico” 
e do alinhamento militante são ultrapassa-
das por estes filmes de conhecimento poé-
tico, em que o olhar de Maldoror inscreve, 

na película, os indivíduos na sua complexi-
dade e intimidade.

A invisibilização deliberada dos filmes 
e a invisibilidade por falta de promoção 
por Maldoror, sempre ocupada com pro-
jectos sucedendo a outros com desfechos 
complicados, motivaram o insuficiente 
crédito à realizadora pelos estudos fílmi-
cos e historiografia do cinema. A dificul-
dade de circulação das suas obras nos cir-
cuitos comerciais e dos festivais deveu-se, 
adicionalmente, à diversidade de géneros 
na sua filmografia, em que documentá-
rios mais ou menos experimentais, de du-
ração curta ou média, predominam sobre 
as ficções. O seu cinema poético e inter-
medial — que integra a poesia (no plano 
como no texto da narração mas também 
na concepção), a música (o jazz), e a pintu-
ra (nas sinopses e guiões de cada filme há 
sempre, segundo as detentoras do espólio, 
uma referência pictórica) constituiu uma 
filmografia de sobrevivência — segundo 
Annouchka de Andrade, filmou poetica-
mente o que não conseguia escrever.

A sua obra (des)ordena-se assim numa 
filmografia de sobrevivência — que inclui 
tanto projectos pessoais quanto enco-
mendas aceites para viver fazendo cine-
ma, a seu modo insubordinado. É exem-
plar disso o documentário Louis Aragon, 
un masque a Paris, encomenda ministe-
rial francesa cujo resultado chocou — que 
lhe limitou o acesso aos financiamentos e 
obstou à circulação da sua obra. Porém, 
o silenciamento e invisibilização por não 
sucumbir à política didáctica deve-se so-
bretudo ao difícil equilíbrio entre as op-
ções criativas e impulsos da autora e as 
coerções exercidas sobre ela. O início da 
sua obra ficou marcado pela opção em 
fixar a consciencialização política pelas 
mulheres africanas e o seu papel nos nas-
cimentos das novas nações africanas. As 
críticas e dificuldades decorrentes desta 
escolha marcaram o decurso da carrei-
ra de Sarah, o acesso a financiamentos 
para filmar, sem abalar nunca as suas 
convicções e modo de fazer e, portanto, 
de saber. Aquela que renunciou ao nome 
dos antepassados escravos — baptizados 
com os nomes dos donos –, e se modelou 
escolhendo um nome — Maldoror — com 
tantas ressonâncias, como a recusa do 
racionalismo e dos modelos burgueses 
de vida e conhecimento para nela se rea-
lizar poesia e ampliação da imaginação, 
cumpriu-se através de uma filmografia 
caracterizada pela diversidade de forma-
tos, géneros fílmicos, lugares fixados e 
atravessada pela poesia.
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ntrevistei Will Eis-
ner em 1994 no Fes-
tival bd Amadora. Foi 
a segunda vez que fiz 
uma entrevista a um 
autor de banda dese-
nhada (em 1990 falei 
com o Art Spiegelman 
no seu apartamento 
de Nova Iorque, e de-
pois fui acumulando 
arquivos de entrevis-
tas a autores de bd, 
que agora farão parte 
da série Cinekomix!!!, 
que só estreará este 

ano). Eisner influenciou a minha forma de 
pensar visual e dramaticamente no iní-
cio da minha aprendizagem. A sua mais 
conhecida criação, The Spirit, é um ma-
nual de enquadramentos e de desenho de 
luz, entre muitas coisas. As suas criações 
posteriores são lições sobre dramatização 
de problemas humanos. De resto, foi fácil 
encontrar afinidades na obra de Will Eis-
ner, porque ambos fomos contaminados 
pelo cinema expressionista e surrealista. 
Poderia dizer muito mais sobre este Mes-
tre da Nona Arte, mas suponho que basta 
dizer que o mais prestigiado prémio de bd 
nos eua é o Eisner Award.
---
PÊRA: Começaste a vender jornais na 
adolescência...
EISNER: Durante a Grande Depressão, 

eu vendia jornais na rua, o que não é… 
lá muito heróico, mas era uma coisa 

que se podia fazer para ganhar dinhei-
ro. Foram tempos muito duros: o meu 
pai tinha ido à falência e era necessá-
rio ajudá-lo a manter a família. Eu era 
o filho mais velho, de forma que tinha 
a obrigação de ganhar dinheiro para a 
família. Mas acho que foi aí que come-
çou a minha promissora [sorri] carrei-
ra. Foi uma altura de aprendizagem, 
li todas as histórias aos quadradinhos 
publicadas nos jornais da época.

Os meus primeiros trabalhos foram 
para tipógrafos, nas gráficas, e depois 
nos pulps, até que, em finais de 1936, 
encontrei uma revista que tinha aca-
bado de ser lançada, à qual consegui 
vender uma bd. A primeira chamava-
-se “Capitão Scott Dalton”. Entretanto 
a revista faliu. No terceiro número! 
Culpo-me disso [ri-se] . 

Mas foi então que me apercebi que 
havia uma procura crescente de comic 
books. E eu convenci um editor, que 
tinha mais 13 anos que eu, a juntar-se 
a mim na criação de um estúdio para 
produzir material para banda dese-
nhada. Porque, desde o início, quando 
os outros editores exigiam ficar com os 
direitos de um personagem, eu não os 
queria ceder. Portanto, não tinha esco-
lha: ou cedia os direitos ou publicava 
eu próprio o trabalho. 

PÊRA: Por que nunca fizeste histórias de 
super-heróis?
EISNER: Nunca tive interesse nos super-

-heróis. O problema é que um super-
-herói é um personagem unidimensio-

nal. E o meu interesse era contar histó-
rias. Com um super-herói, o número de 
histórias que podes contar é limitado, 
porque no fundo, ele é… Super [sorri] . 
Pode ultrapassar qualquer problema.

PÊRA: Mesmo assim, o Spirit tem uma 
máscara…
EISNER: A única razão por que pus uma 

máscara ao Spirit foi a distribuidora de 
jornais: disseram que queriam aquilo a 
que chamávamos na altura um “herói 
mascarado”. A ideia dos super-heróis 
apareceu uns anos mais tarde, de for-
ma que eu… fiz-lhes a vontade. Mas eu 
sabia, no fundo do meu coração, que ia 
fazer histórias. O que me interessava 
verdadeiramente eram os contos.

PÊRA: Então, The Spirit era um disposi-
tivo para contar todo o tipo de histórias.
EISNER: Exactamente, era isso mesmo. E 

foi essa a razão para conceber esse tipo 
de personagem. The Spirit foi criado 
para se adaptar ao que eu queria dizer 
e não para que eu tivesse que me adap-
tar ao personagem.

PÊRA: O que te influenciou?
EISNER: Todos os que desenham. Toda 

a gente que trabalha no negócio de 
criar imagens é influenciada por ou-
tros media. O cinema alemão influen-
ciou-me fortemente. Quando fui para 
o liceu via os filmes de Fritz Lang, de 
Man Ray. Achava os filmes europeus 
mais artísticos do que os americanos.

PÊRA: O Orson Welles também?
EISNER: O Orson Welles… Eu comecei a 

trabalhar mais ou menos na mesma al-

WILL EISNER
O espírito da bd

P O R Edgar Pêra
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tura que ele, e eu acredito que há coisas 
que acontecem na história do mundo, 
que quando algo é necessário, quando 
há um problema ou uma necessidade, 
aparecem pessoas à altura de resolver 
esse problema. E uma pessoa podia 
estar na China e a outra em Lisboa, e 
ambos podem criar a mesma coisa ao 
mesmo tempo, para colmatar essa ne-
cessidade. Estou muito consciente deste 
fenómeno. É por isso que é difícil reivin-
dicar ser o criador de alguma coisa, por-
que ninguém é o criador único do que 
quer que seja. 

PÊRA: Sim, mas és o catalisador…
EISNER: Sim, sim! É necessário abordar 

qualquer expressão artística com… 
aquilo a que chamo honestidade. Abor-
dá-la com a disponibilidade de expri-
mir o que sentes dentro de ti, em vez 
de criar algo dirigido ao mercado. E eu 
não escrevo para o mercado, escrevo 
para um indivíduo. Escrevo para ti, ou 
para ele, ou para alguém, e digo o que 
tenho a dizer, o que acho ser importan-
te dizer.

Eu sou, por natureza, um experi-
mentalista radical. Fico muito insatis-
feito se tiver que fazer a mesma coisa 
vezes sem conta. Nunca quis fazer uma 
tira diária, porque os cartoonistas que 
fazem tiras diárias são obrigados a fa-
zer a mesma coisa todos os dias. Não 
podem experimentar.

Uma vez fiz uma tira em que não 
acontece nada, só se vêem pegadas na 
neve e o Spirit a entrar em baixo. E a 
distribuidora disse: “Ei, como podes só 
fazer isso numa tira?” Para mim, uma 
tira diária é o mesmo que tentar diri-
gir uma orquestra sinfónica dentro de 
uma cabine telefónica. Fica sobrelota-
da [ri-se].

PÊRA: Retratas as mulheres com…

EISNER: Com muito respeito [gargalha-

da dos dois]. Eu tenho instinto de so-
brevivência [mais gargalhadas]. Havia 
uma velha piada a circular no meu es-
túdio, que dizia que eu, quando come-
cei a trabalhar, era parecido com o Spi-
rit. E depois lançaram-me uma praga: à 
medida que envelheci comecei a ficar 
parecido com o Comissário Dolan. É 
uma figura paternal, sim. Era essa a 
ideia, ele ser uma figura paternal. 

PÊRA: E desististe, deixaste de fazer The 
Spirit em…?
EISNER: Em 1952, porque nessa altura já 

estava outra vez a fazer experiências 
em como usar a banda desenhada como 
ferramenta educativa para os mecâni-
cos e instrutores. Teve muito sucesso. 
E aí percebi que a teoria que sempre 
tinha defendido, de a banda desenhada 
poder ir além do simples entretenimen-

to, era uma possibilidade, e então, de-
pois da guerra abri uma empresa para 
fazer exactamente isso. Em 1972 vendi a 
empresa a um grupo, e fiquei livre mais 
uma vez… para escalar mais uma mon-
tanha. De forma que fiz uma graphic no-
vel chamada Um Contrato com Deus, 
que tentava abordar um tema que… 
que normalmente não era tratado neste 
meio, que é a relação com Deus. Foi mui-
to bem recebida pela crítica, e continua 
a ser publicada…fico espantado que ain-
da continue a ser publicada.

PÊRA: Tenho a primeira edição! Como é 
que defines a “arte sequencial”? 
EISNER: A arte sequencial é a disposição 

de imagens numa sequência de forma a 
contar uma história.

PÊRA: E qual é a diferença com o cinema?
EISNER: O cinema cria uma realidade ar-

tificial. O cinema é feito para um públi-

�� 
O meu interesse era 
contar histórias. Com 
um super-herói, o 
número de histórias 
que podes contar é 
limitado, porque no 
fundo, ele é... Super.

 Prancha de The Spirit, maquete a lápis e tinta-da-china (1950)

CINE-KOSMOS
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co que não participa, são espectadores. 
A bd é uma forma literária que exige 
do leitor a sua participação. Portanto, 
quando faço uma imagem de um ho-
mem a pegar numa arma ou num mar-
telo, e na imagem seguinte está um ho-
mem no chão, eu conto com os leitores 
para preencher a imagem que falta. 
Está mais perto de uma forma literá-
ria. Qualquer um dos géneros é válido, 
obviamente, o cinema é válido, mas o 
cinema lida com o tempo real. A banda 
desenhada lida com o tempo percepcio-
nado. O público sentado numa sala de 
cinema vê as imagens quando e como 
o realizador as quer mostrar. Não con-
segues ver o frame seguinte enquanto…

PÊRA: É a manipulação total.
EISNER: É a manipulação total… do pú-

blico e do tempo. Enquanto que, na 
banda desenhada, o autor não controla 
a visão dos leitores. Nunca sabe se o lei-
tor segue a ordem das imagens. Acon-
tece frequentemente o leitor abrir o 
livro e ver o último painel primeiro, e 
o primeiro painel depois. Mas… a ban-
da desenhada exige do leitor uma cer-
ta capacidade de intervenção. Quando 
ponho um balão com palavras, estou 
a pedir ao leitor que imagine as coisas 
dentro da sua cabeça. Abordo o letter-
ing da mesma forma que um realizador 
usa a música. No cinema, um realizador 
inteligente convoca a emoção do espec-
tador, e transporta-o ao longo do filme, 
mas é uma experiência da realidade, é 
uma viagem, se quiseres.

PÊRA: Numa dada altura também querias 
ser cenógrafo.
EISNER: Sim, e ainda transporto comigo 

essa sensação do teatro, do teatro em 
palco. No início, no The Spirit, utilizei 
técnicas cinematográficas, o enqua-
dramento, etc. E a iluminação. Hoje em 
dia, a câmara está à altura dos olhos o 
maior tempo possível, porque é uma 
experiência teatral que quero passar. 

De certa forma, acho que a parte 
técnica interfere na história. Por vezes, 
a tecnologia molda a história, sim. Se a 
usares para esse fim. Mas, de um modo 
geral, nos últimos 15 anos, o meu tra-
balho tornou-se mais simples, o meu 
processo artístico está mais subjacente 
à história do que no início. Quando era 
novo queria mostrar as minhas proe-
zas artísticas o mais possível.

PÊRA: Eu ainda faço isso com os meus fil-
mes [ri-se].
EISNER: Isso é natural, é normal que assim 

seja [ri-se também].

�� 
E aí percebi que a teoria que sempre tinha de-
fendido, de a banda desenhada poder ir além do 
simples entretenimento, era uma possibilidade, 
e então, depois da guerra abri uma empresa 
para fazer exactamente isso.

PÊRA: Eu tento simplificar mas é… é difí-
cil quando não controlas completamente 
a tecnologia, tens que experimentar tudo 
antes.
EISNER: Até desenvolveres competên-

cias, sim, claro. O que eu gosto nesta 
forma de expressão é eu estar… em 
controlo total, sou o realizador e o 
director de fotografia, o actor, tudo. 
Houve uma altura, e mesmo agora, 
em que os cartoonistas eram muito 
procurados pelas pessoas do cinema, 
mas eu não estou… não tenho gran-
de interesse nisso. O que eu gosto 
mesmo é disto, e ainda há tanto por 
fazer! Desenvolver as minhas apti-
dões, estar sempre em cima disso.

PÊRA: Tens mais liberdade. Uma vez dis-
seste que o teu lápis é um bailarino. Que 
não pára quieto. Eu faço muita pesquisa 
exploratória durante a construção de 
uma obra.
EISNER: Eu estou sempre à procura de 

uma maneira de transmitir emoções. 
Lembra-te de que trabalho com um 
meio muito estático. Não tenho músi-
ca, não tenho som, não tenho live mo-
tion, tenho que fazer com que os meus 
personagens adquiram uma postura e 
gestos tais, que o leitor possa enten-
der a emoção que quero transmitir. É 
um exercício contínuo. Passo muito 
tempo a trabalhar a posição de um 
personagem, um pouco como um rea-
lizador pede ao actor para se virar um 
bocadinho para a esquerda, e depois 
para… etc., até teres a certeza que o 
corpo do actor está a transmitir uma 
emoção que vem de dentro, porque 
o internalismo é muito difícil de re-
presentar para qualquer pessoa que 
trabalhe um meio visual, como tu e 
eu. Um escritor pode transmitir esse 
internalismo em três ou quatro pará-
grafos. Mas o teu actor, o meu actor 
têm que ser capazes de o fazer com o 
corpo.

PÊRA: A cidade é um tema que tens ex-

plorado incessantemente.
EISNER: A cidade é um espaço que conhe-

ço muito bem. Isto quer dizer que… 
se eu fosse uma criatura, uma pes-
soa na selva, conheceria a selva. Não 
escrevo sobre a selva porque não a 
conheço bem. Poderia escrever sobre 
isso, mas seria falso, seria algo que te-
ria aprendido através de outra pessoa 
qualquer. Continuo a escrever sobre a 
cidade porque é um poço sem fundo 
de histórias. Lembra-te que a cidade 
é o local onde um grande número de 
pessoas se concentra, amontoadas. 
Cada pessoa é uma história. Desces a 
rua 42 em Nova Iorque e vês milhares 
de histórias a passarem por ti. Aquele 
homem ali, a falar sozinho, tem toda 
uma história passada. Sentas-te no 
metro e alguém entra, e essa pessoa 
tem uma história. Estás muito cons-
ciente disso numa cidade, está lá… é 
quase… é como se estivesse por baixo 
de uma lupa. A cidade é um teatro. A 
cidade é teatro. 

PÊRA: Disseste uma vez que nunca ti-
nhas conseguido ver um vilão como ten-
do uma só personalidade absoluta. Lá no 
fundo, dizias: “Aposto que era bom com a 
mãe dele” [riem-se].
EISNER: Bem, até o Adolf Hitler gostava de 

cães [riem-se de novo].
PÊRA: Embora tu não tenhas muitos 
personagens que sejam vilões, são mais 
como pessoas comuns do que super-vi-
lões.
EISNER: Bom, para começar, nunca me in-

teressei por super-vilões porque os 
meus personagens não são super-he-
róicos. Acredito sinceramente que 
ninguém se veja a si mesmo com um 
vilão. Todas as prisões do mundo 
estão cheias de criminosos que te 
dizem: “Não sou um vilão. Tive que 
matar aquele tipo porque se atraves-
sou no meu caminho, ou porque ele 
tinha o dinheiro e não queria dar-mo”, 
ou outra coisa do género: “Foi por isso 
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que tive que o matar, não foi culpa mi-
nha, fui obrigado a fazê-lo”. Por isso 
acho que as pessoas têm várias dimen-
sões e, sim, fazem coisas más, mas têm 
muitas facetas, são multi-complexas, 
sim. Acabei um livro, mesmo antes de 
vir, chamado Dropsie Avenue. É a his-
tória da vida e da morte e do renascer 
desse bairro no Lower Bronx. E um dos 
problemas, a propósito da tua pergun-
ta, é que não existe um vilão por si só. 
Era sempre como se… se o vilão fosse a 
própria vida. Do meu ponto de vista, o 
inimigo é, na realidade, a vida. E este 
bairro deteriorou-se lenta mas segu-
ramente, por causa de uma série de 
indivíduos e de acções humanas que, 
a dada altura, aconteceram efectiva-
mente por uma questão de auto-de-
fesa. As pessoas mudavam-se para o 
bairro e tinham que se ir embora por-
que não tinham outro remédio. Houve 
um episódio, que eu mostro, que foi 
o de um serviço social instituído pelo 
município, que oferecia às pessoas que 
eram expulsas das suas casas por lhes 
terem pegado fogo 3.000 dólares para 
mudarem para outro prédio. E houve 
um casal que vivia numa casa horrível, 
cheia de ratos, e com muitas dificulda-
des, e que foi ao pelouro da habitação 
da Câmara para dizer que queriam 
mudar para outro apartamento, e lá 
disseram-lhes: ”Não podemos dar-vos 
outro apartamento porque não se en-
quadram nestes regulamentos”. Então 
eles regressam e o marido pega fogo ao 
apartamento, e depois volta à câmara e 
diz: “Agora já sou um caso de casa quei-
mada!” E então deram-lhe o dinheiro 
para se mudarem para um novo apar-
tamento. Isto é verdade. Este homem 
foi responsável por pegar fogo à pró-
pria casa, mas teve que o fazer porque 
não tinha alternativas. Portanto, quem 
é o vilão nesta história? A Câmara ou 
esse homem? 

PÊRA: Obrigado pela entrevista, Will.
EISNER: Bom, isto eram perguntas exi-

gentes, estava à espera de perguntas 

�� 
O cinema é feito para um público que não participa, são espectadores.
A bd é uma forma literária que exige do leitor a sua participação. (…)
na bd, o autor não controla a visão dos leitores. Nunca se sabe se o leitor 
segue a ordem das imagens.

 Prancha de Dropsie Avenue (1995), terceiro título da triologia Um Contrato com Deus

mais simples [ri-se].
PÊRA: Quando andava na escola de cine-
ma, o teu livro Um Contrato com Deus 
foi muito importante para mim. 
EISNER [surpreendido]: Foi? 
PÊRA: Sim, depois comecei a fazer coisas 
completamente diferentes, mas quando 

andava a estudar, eram esses persona-
gens que me tocavam…
EISNER: Muito obrigado, é muito simpáti-

co da tua parte. Estou orgulhoso que 
tenha provocado esse efeito.  

Tradução: Luísa Costa

CINE-KOSMOS Will Eisner — O espírito da BD
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Pontos de vista minoritários, horizontes improváveis e 
outras narrativas que faltam: Rita Palma procura padrões e 

ausências no cinema português.

Primeiras vezes em
TERRA DE NUNCA

xistirá uma afinida-
de entre cinema e in-
fância que começa sim-
bolicamente na sessão
inaugural dos Irmãos 
Lumière a 28 de De-
zembro de 1895 no 
Boulevard des Capu-
cines, em Paris. Repas 
de bébé (1895) é um dos 
filmes que integram 
a sessão e nele surge, 
pela primeira vez, a 
figura de uma crian-
ça: o bebé Lumière. 
Nos seus 41 segundos 

P O R  Rita Palma

reconhecemos uma cena familiar e mil 
vezes reproduzida em fotografias e filmes 
caseiros: um bebé a comer a papa perante 
o olhar embevecido dos pais e da própria 
câmara. A vontade de registar a infância, 
de eternizar essa fase da vida em que 
tudo são primeiras vezes e cuja memória 
muitas vezes se recolhe ao inconsciente 
ficou assim ligada para sempre ao gesto 
cinematográfico. Com o bebé Lumière, 
a criança torna-se um motivo figurativo, 
um interesse, um tema cinematográfico. 

Pouco depois, Voyage dans La Lune 
(1902) traz ao cinema o gesto do “faz de 
conta” das brincadeiras infantis e torna o 
acto de filmar uma forma de viver (ou re-
criar) a infância. Já não se trata de “olhar 
para a criança”, mas de “olhar como a 
criança”. Méliès filma como quem brinca.

Depois, e de resto, o cinema torna-se 
uma linguagem e uma arte por direito 

próprio a partir do momento em se lhe 
reconhece a capacidade de criar significa-
dos através da simples associação de ima-
gens passível de ser compreendida empi-
ricamente pelo espectador. É assim uma 
linguagem próxima do estado pré-verbal 
que caracteriza a primeira infância. 

Dito isto, é certo que cinema e infân-
cia andam a par de diversas maneiras. Há 
filmes “para crianças”, filmes “com crian-
ças” e filmes “sobre crianças”. Em todos, 
uma certa forma de figurar a “criança”. De 

 Repas de bébé, exibido na sessão inaugural dos Irmãos Lumière a 28 de Dezembro de 1895, em Paris

Bambi a Pixote, de Mon Oncle a Kes, de 
Ponette a Vem e Vê, a infância é uma ideia 
que vai deixando um rasto muito abran-
gente na história do cinema mundial. De-
pois, e como sempre, há o caso do cinema 
português.

Por alguma razão, quando Aurélio da 
Paz dos Reis filma as primeiras réplicas 
das bobinas dos Lumière, o Repas de 
bébé não lhe merece atenção. A fábrica e 
o comboio sim, mas não o bebé. Isto po-
derá parecer estranho se pensarmos que 
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Paz dos Reis era pai de quatro filhos que 
em 1896 ainda seriam crianças (embora 
talvez não bebés) e que os registou em 
cenas domésticas em inúmeras fotogra-
fias. O certo é que a cena infantil não lhe 
despertou o mesmo interesse de outras e 
o cinema português começa com a falta 
de um “Bebé Paz dos Reis” que fizesse as 
vezes do “Bebé Lumière” no nosso imagi-
nário. Como em tantos outros aspectos, 
também aqui o cinema português começa 
sob a égide do “nunca”, da não existência, 
da ausência.

No período do mudo português, as 
crianças também são uma figura rara. 
Talvez por isso as imagens de um bebé 
deitado no seu carrinho e de um grupo de 
petizes a brincar no recreio do Jardim de 
Infância João de Deus de Lisboa, Crónica 
Anedótica (1930) nos cheguem com a fres-
cura e graça de uma irreverência. São cer-
tamente imagens alegres, nos antípodas 
das actualidades da época, onde a figura 
da criança aparece pouco, mas invaria-
velmente na condição de órfã recolhida 
por algum asilo ou obra assistencial. Não 
fosse o breve olhar de Leitão de Barros e a 
infância em Portugal ficaria cinematogra-
ficamente reduzida a matéria de piedade 
no que toca a estes anos.

Com o sonoro e com A Canção de Lis-
boa (1933) entra em cena Vasco Santana 
a ter de se fazer passar por manequim de 
alfaiate para fugir de ser apanhado em 
namoros não autorizados. A situação dá o 
mote a uma cena cómica em que uma avó 
vai à alfaiataria acompanhada do neto e o 

rapaz acaba em altercações com o mane-
quim, que afinal é gente e que a dada altu-
ra lhe assenta um tabefe. “— Ó vó, aquele 
boneco bateu-me!...” Ao que a avó, de ócu-
lo em punho, responde: “— Está quietinho, 
Policarpo, e não faças maldades!”. O meni-
no Policarpo aparece vestido de marujo e 
a cena dir-se-ia saída de uma tira cómica 
de algum jornal da época. É uma vinheta, 
mais do que uma cena, onde a figura da 
criança é um tipo: o menino traquinas. 
Há por estes anos uma certa imagem da 
infância associada à ideia da “diabrura”, 
do pequeno delito inocente, que caracte-
rizava um certo anedotário leve. A criança 
como figura autorizada a pequenas trans-
gressões. 

No imaginário colectivo ainda anda-
riam os anarco-infantes Quim e Mane-
cas de Stuart Carvalhais, mas eram já “As 
Lições do Tonecas” que se começavam a 
ouvir na rádio. E o menino Tonecas é uma 
forma exemplar de figuração da criança 
nos anos 30 e seguintes. Dir-se-ia um Zé 
Povinho em formato de rapazito, sempre 
a testar a paciência do professor com a sua 
sabedoria popular e um humor de troca-
dilhos. Tudo se passa sempre no espaço 
da sala de aula e acaba com a invariável re-
preensão por parte do professor, tornan-
do a escola no cenário natural da infância 
e a criança num ser inocente, mas rebelde, 
que requer disciplina e correctivos. Estas 
lições acabariam por funcionar como um 
lembrete social aos limites de comporta-
mento admissíveis aos adultos.

Não deixa de ser neste contexto que se 

 Aniki-Bóbó (Manoel de Oliveira, 1942)

situa Aniki-Bóbó (1942). Todas as crianças 
do filme nos são apresentadas a caminho 
da escola. Carlitos, o protagonista, car-
rega os livros numa sacola onde se lê “Se-
gue sempre por bom caminho”. A lógica 
da disciplina e dos seres imperfeitos que 
urge guiar e corrigir não deixa de lá estar. 
Se a criança destes anos do Estado Novo 
era usada humoristicamente como figura 
metonímica da população portuguesa (in-
capaz de se governar sozinha e a necessi-
tar de mão firme), Manoel de Oliveira não 
rejeita o mote. Pelo contrário, toma-o à le-
tra, amplia-o, explora-o. E, no limite, como 
é seu hábito, subverte-o. 

Esse é um dos primeiros sorrisos que 
o filme desperta. A pretexto desta uti-
lização da criança no lugar do adulto (e 
lembremos que o filme teve como título 
provisório “Gente Miúda”), Aniki-Bóbó 
começa por ter a graça de espelhar códi-
gos de melodrama clássico num mundo 
de crianças. O triângulo amoroso Carlitos 
— Teresinha — Eduardo, a disputa física 
entre os dois rapazes, o roubo da boneca, 
a culpa e a redenção final são elementos 
de um arquétipo ficcional que nos habi-
tuámos a ver encenado num mundo de 
adultos. No entanto, a verdade é que nada 
do que sucede com aquele grupo de miú-
dos é exclusivo de um mundo adulto. Ve-
mos apenas crianças que se apaixonam, 
brigam, desejam, roubam, sentem culpa 
e vergonha, tristeza e felicidade. O gran-
de atrevimento do filme não será tanto o 
de pôr crianças numa história de gente 
grande, mas justamente o de mostrar que 

��
Se a criança destes anos do Estado Novo era 
usada humoristicamente como figura meto-
nímica da população portuguesa (incapaz 
de se governar sozinha e a necessitar de 
mão firme), Manoel de Oliveira não rejeita o 
mote. Pelo contrário, toma-o à letra, amplia-
-o, explora-o. E, no limite, como é seu hábito, 
subverte-o. 

MÍNIMO MÚLTIPLO COMUM Primeiras vezes em terra de nunca
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as crianças são pessoas como quaisquer 
outras. Num drama humanista com laivos 
de moral católica, de perda de inocência 
e aprendizagem, Oliveira oferece ao seu 
pequeno protagonista a dimensão de uma 
verdadeira personagem. Carlitos é o cen-
tro de uma fábula feita de opostos (a que a 
cantilena infantil que dá título ao filme dá 
o mote) e vive a experiência do primeiro 
amor, do primeiro ilícito, da primeira cul-
pa. Numa palavra, a verdadeira experiên-
cia da infância. 

É assim que do escuro do “nunca” ou 
da quase invisibilidade, a criança entra no 
cinema português como um clarão. Aniki-
-Bóbó é um filme singular e complexo que 
não tem correspondência linear com ne-
nhum filme da época, embora se possam 
encontrar afinidades num conjunto muito 
heterogéneo de objectos cinematográfi-
cos anteriores e posteriores. Note-se aqui 
apenas que à insistência (desejo?) de uma 
certa crítica posterior em aproximar este 
filme da corrente neo-realista italiana tal-
vez não seja alheio o facto de a figura da 
criança ser uma presença constante nes-
ses filmes do pós-guerra. E, por outro lado, 
lembre-se que Oliveira era um admirador 
de Jean Vigo e que algo de Zero de Condui-
te (1933) poderá ter ficado a pairar na sua 
ideia de cinema quando se lançou na sua 
primeira longa-metragem.

Clarão que se acende, clarão que se apa-
ga. No que resta dos anos 40 e 50, a criança 
volta ao seu lugar de figura sem alma nem 
desejo, entre a escola e a rua, a cumprir 
mera função narrativa ou decorativa. No 

cinema, como na vida, estão ali à espera 
de crescer para poderem ter voz. Curio-
samente, numa cena de Lobos da Serra 
(1942), a dada altura, António, o protago-
nista, conversa com um grupo de miúdos 
sobre pesca, que é a sua arte, enquanto os 
acompanha no caminho para a escola. As 
crianças contam-lhe sobre um lugar onde 
também costumam pescar e ele propõe-se 
jovialmente acompanhá-los para apanha-
rem peixe para uma caldeirada. Um dos 
miúdos, surpreso com a proposta, diz: “A 
sério que o senhor António quer ir com a 
gente? É que a gente grande não costuma 
ligar importância cá à miudagem...” A cena 
é construída para caraterizar o protago-
nista como um homem diferente, mas o 
diálogo não deixa de ser sintomático do 
lugar da criança.

Em Fado, História de uma Cantadeira 
(1947), encontramos Luisinha, a pequena 
vizinha que a fadista Ana Maria e Júlio 
Guitarrista vêem como uma filha. A meni-
na começa por ser uma forma de legitimar 
a relação do casal (que não é oficialmente 
casado, mas nutre a boa intenção de o vir 
a ser e de ter filhos). Depois, os dois desen-
tendem-se e a menina sofre uma queda 
que a paralisa e que leva Ana Maria a aban-
donar o fado por se sentir culpada. Por 
fim, o casal reconcilia-se (entre si e com o 
fado) sob o patrocínio da “pobre menina”, 
que deseja ver Ana Maria a cantar. A crian-
ça existe na narrativa como um mero ele-
mento funcional. Está ali para significar o 
drama e para inspirar sorrisos e lágrimas 
no espectador. É, no fundo, da mesma na-

tureza significante dos rapazes da Casa 
do Gaiato que encontramos no documen-
tário de actualidades do sni A Aldeia dos 
Rapazes de Rua: A Obra do Padre Améri-
co (1947), onde nada nos é dado a conhecer 
das crianças a não ser o facto de que foram 
resgatadas da rua e da miséria. A figura da 
criança cumpre uma função apaziguadora 
do espectador, seja na sua inquietação fic-
cional, seja na sua inquietação social. 

Esta forma replica-se nas poucas apa-
rições de personagens infantis no cinema 
nacional e vamos reencontrá-la pouco al-
terada nos anos 60, no miúdo ardina de 
O Milionário (1962) e no Pedrito de 9 Ra-
pazes e 1 Cão (1965). A pequena diferença 
está em que nestes dois filmes já existe 
uma vontade de fazer filmes com crianças, 
talvez à semelhança de alguma coisa que 
se ia fazendo “lá fora”. Mas são filmes frus-
trados desse ponto de vista. Os miúdos 
não são mais que esboços de personagens 
e ocupam um espaço mínimo e pretex-
tual. 9 Rapazes e 1 Cão é mais sobre uma 
mãe viúva do que sobre um grupo de rapa-
zes. Na verdade, dos nove rapazes do títu-
lo só fixamos realmente um, Pedrito, que, 
mais uma vez, cumpre a sina de acabar en-
trevado. Fica a impressão de que Constan-
tino Esteves quis fazer um Lassie à portu-
guesa e tudo se terá perdido no processo 
de imitação. Já O Milionário promete 
ser um filme de parelha adulto/criança, 
e a presença de Raul Solnado no papel 
do adulto convidaria a qualquer coisa na 
linha de The Kid (1921) ou de Mon Oncle 
(1958). Solnado é um vendedor ambulan-

 O Sangue (Pedro Costa, 1989)
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te, conhecido por Milionário, e o miúdo 
é um ardina, Carlitos. O garoto tem a 
mãe doente e só quer conseguir levá-la a 
fazer uma cura de águas. Os dois unem-se 
para concretizar este desejo. A premissa é 
paritária, mas o filme faz pender a balan-
ça para o prato do popular Solnado, sem 
grande confiança nas possibilidades do 
desempenho infantil. É pena, porque o 
filme é permeado por uma certa ideia de 
anarquismo e de anti-poder, que tanto é 
incarnada pelo Milionário que nada tem, 
como pelo arregimentar informal das 
crianças de rua e dos vizinhos para o fa-
brico dos palitos que poderão trazer a sal-
vação da mãe doente. 

A criança passa assim discreta pela 
nossa cinematografia dos anos 60, 70 e 
até 80. O Cinema Novo é feito de preocu-
pações adultas, embora jovens, e logo de-
pois o cinema enche-se de Revolução e de 
acertos de contas com o passado histórico 
recente. Por alguma razão, a infância não 
se mostrou de forma evidente como uma 
figuração possível de um país que se reno-
vava, embora surjam casos interessantes, 
como Fragmentos de um Filme Esmola 
ou A Sagrada Família (1975), onde uma 
criança filma em Super 8 cenas da vida 
familiar. Mas embora bastante presente, 
a criança não é uma verdadeira persona-
gem. É antes um dispositivo (entre outros) 
usado neste filme-manifesto para realçar 
o “faz de conta” do cinema, onde adultos 
agem como crianças e crianças podem 
ser realizadores. Talvez seja mais correcto 
dizer que houve um certo lado infantil a 

intersticiar-se no cinema desses anos num 
certo gosto pela autorização de gestos in-
fantis em adultos, que tanto está no tom 
de filmes como O Rei das Berlengas (1978) 
ou A Confederação (1977) como no prota-
gonismo improvável do actor Mário Viegas 
nos filmes de Fonseca e Costa. 

É com a década de noventa que algo 
muda. Primeiro com O Sangue (1990) de 
Pedro Costa e logo a seguir com A Idade 
Maior (1991) de Teresa Villaverde. Dois 
filmes inaugurais do Novíssimo Cinema 
que vão abrir um novo tempo para o lugar 
da criança e do olhar infantil no cinema 
português.

Em O Sangue, uma estalada, um pai 
que parte, dois mundos em confronto, 
um preto e branco de céus carregados 
a lembrar Uma Abelha na Chuva (que já 
lembrava Dreyer), de sons secos e cantile-
nas infantis de maus presságios. “A noite 
estava escura e não tinha luar”. Um filme 
em claro-escuro que é uma impressão de 
pesadelo, construído como o sono agitado 
de uma criança. Narra a história de dois ir-
mãos, Vicente e Nino, a braços com os abu-
sos e erros do pai. Vicente, o irmão mais 
velho, é a quem cabem as acções (matar o 
pai, pagar as dívidas herdadas, recuperar 
o irmão), mas é a Nino, o mais novo, e ao 
seu olhar, que o filme parece obedecer se-
cretamente. Numa das cenas iniciais, Nino 
segue Rosa, uma colega de escola, para 
uma floresta perto de um rio. Os dois pare-
cem despertar da sesta e responder a um 
chamamento que só eles ouvem. O olhar 
dela é o de uma assombração infantil e ele 

segue-o silencioso. Crianças que se per-
dem no lugar dos contos infantis. O rio a 
lembrar The Night of the Hunter. A partir 
daí o olhar das crianças não nos larga mais.

Em A Idade Maior, um rapaz que nos 
olha por cima do ombro. Está zangado, 
acossado. Quer esquecer. É a guerra colo-
nial contada pela voz e pelo olhar de Alex. 
Filme de memória, de voz-off, de olhares 
de coruja e cenas nocturnas, onde as cores 
são parcimoniosas, mas saturadas de re-
volta e dor, como os olhos do rapaz. “- Lem-
bras-te do teu pai?” “—Não!” “—Lembras-te 
da tua mãe?” “—Não.” Mas ele lembra-se. 
Deles e da guerra que acabou por matá-los.

Ambos são filmes de uma nova gera-
ção a ajustar contas com a anterior, com 
o passado. Ambos são reflexões sobre a 
identidade do país e a sua história. Ambos 
escolhem a infância como a sua idade de 
eleição. Ambos marcam um novo fôlego 
no cinema português. E de repente, algo 
muda e a criança, seja na figura, seja no 
olhar, torna-se uma recorrência nos anos 
seguintes.

Vamos encontrá-la logo a seguir em No 
Dia dos Meus Anos (1992) de João Botelho, 
filme sobre o Ar (numa série dedicada aos 
quatro elementos) centrado num rapaz de 
sete anos que desconhece que o pai está 
preso e numa dúzia de personagens que 
orbitam em seu redor (família, vizinhos). 
É o olhar do rapaz sobre o seu círculo fa-
miliar que dá o mote, embora não se trate 
de uma história contada estritamente do 
ponto de vista da criança. Pode dizer-se 
que é um filme sobre o absurdo risível que 

 André Valente (Catarina Ruivo, 2004)
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só o olhar inocente (ou virgem) consegue 
ver. Também aqui há um pai ausente e um 
passado, mas este é um filme movido pelo 
desejo de filmar a actualidade e a vida de 
agora e de sempre, sem ensejo de metáfora 
ou de requiem. 

Este mecanismo dramatúrgico da his-
tória adulta contada pelo olhar da criança 
repetir-se-á em Adeus, Pai (1996) de Luís 
Filipe Rocha, mais tarde em André Va-
lente (2004) de Catarina Ruivo, e recente-
mente em Tristeza e Alegria na Vida das 
Girafas (2019) de Tiago Guedes.

André Valente será o mais próximo do 
filme de Botelho, embora com resultados 
mais interessantes pela sensibilidade com 
que consegue aproximar-se de uma certa 
memória da vivência infantil. Em ambos, 
há um rapaz a tentar lidar com a ausência 
de um pai (provocada pela separação dos 
pais, no caso do filme de Ruivo) e um desejo 
de retratar a actualidade. Em ambos tam-
bém, a mesma atracção pela luminosidade 
dos rostos infantis que se abrira com os fil-
mes de Pedro Costa e Teresa Villaverde.

Já Adeus, Pai e Tristeza e Alegria na 
Vida das Girafas tomam um verdadeiro 
ponto de vista da criança, mais do que um 
olhar. Em ambos, os protagonistas infantis 
narram versões ficcionalizadas das suas 
próprias vidas. O filme de Rocha é sobre 
umas férias imaginadas por um rapaz que 
tem um pai distante (ausente, de certa 
forma) e o de Guedes sobre uma rapariga 
que narra a sua aventura com um urso 
de peluche (em forma de homem de meia 
idade) após a morte da sua mãe. A ideia de 

luto atravessa ambos os filmes, já que em 
Adeus, Pai o filho ficciona uma doença 
terminal para o pai. São, de certo modo, 
filmes sobre o fim da infância (até porque 
aqui os protagonistas estão mais próximos 
da adolescência). São também filmes que 
privilegiam uma comunicação confortá-
vel com o espectador, utilizando formas 
narrativas mais convencionais.

Com este mesmo ensejo, podemos 
identificar um outro veio que surge com a 
criança como centro. É o de filmes que se 
diriam de denúncia social. São exemplos 
os dois filmes de Solveig Nordlund Até 
Amanhã, Mário (1994) e Comédia Infantil 
(1998), e, sobretudo, Jaime (1999) de Antó-
nio-Pedro Vasconcelos. 

Jaime conta a história de um rapaz en-
volvido numa rede de trabalho infantil 
para ajudar o pai desempregado, onde não 
falta a morte do melhor amigo num prédio 
em construção por falta de segurança e o 
polícia bom que lhe faz ver que o pai está 
desempregado por causa de miúdos como 
ele que trabalham por menos dinheiro. 
(Quão distantes estamos de Ladrões de 
Bicicletas?) Também Até Amanhã, Mário 
se centra na exploração infantil na ilha da 
Madeira, retratando um grupo de rapazes 
pobres que fazem vida à volta dos turistas 
estrangeiros que ali passam férias. (Quão 
distantes estamos de Sciuscià?) Já Comédia 
Infantil, sendo a história de uma criança na 
guerra civil em Moçambique, distancia-se 
um pouco no desígnio formal, uma vez que 
utiliza o dispositivo do teatro dentro do ci-
nema e da narração em segunda mão (a his-

tória do miúdo é contada por um padeiro que 
a terá ouvido contada pela criança). 

Jaime e Até Amanhã, Mário evocam sem 
dúvida uma certa nostalgia ou desejo tardio 
de neo-realismo, a que não será alheia a gera-
ção destes realizadores, mas partilham com 
os filmes da mesma época a ideia de família. 
Se o Mário do filme de Nordlund tem no gru-
po de crianças o seu núcleo forte (familiar, 
se se quiser), o Jaime, de Vasconcelos, é, mais 
uma vez, um rapaz a tentar lidar com um nú-
cleo familiar desfeito.

Então talvez se possa afirmar que a crian-
ça se torna uma figura recorrente no nosso 
cinema a partir dos anos 90 por força da om-
nipresença da família como elemento temá-
tico. Afinal, a criança é um vértice inevitável 
dessa figura triangular que é a família (quer 
se mostre inteira, ausente, em desagregação 
ou em transformação). Famílias desfeitas ou 
imperfeitas, em luta pela sua preservação. 
Orfãos de mãe, de pai ou de país. 

Nesta lógica, encontramos ainda Glória 
(1999) de Manuela Viegas e Mulher Polícia 
(2003) de Joaquim Sapinho, dois filmes que 
se ligam mais directamente a O Sangue e A 
Idade Maior enquanto propostas cinemato-
gráficas e que têm muito em comum entre 
si. Embora surjam no fim da década de 90 
(Mulher Polícia iniciou a produção em 98), 
os seus realizadores situam-se na mesma ge-
ração de Costa e Villaverde e podem ser vis-
tos como réplicas tardias desse cinema que 
se anunciava no início da década.

Isto é especialmente verdade para Glória. 
Entre um pai que trabalha numa estação 
ferroviária com pouco movimento e uma 

 Adeus Pai (Luís Filipe Rocha, 1996)  Jaime (António-Pedro Vasconcelos, 1999)
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mãe em transe emigratório, Ivan é um 
rapaz sem lugar, sem raízes, que se liga a 
uma rapariga problemática, Glória, a qual, 
no limite, poderá ser apenas fruto da sua 
imaginação. É um filme elíptico (e tam-
bém nocturno), onde o espectador é con-
vidado a criar significados e ligações com 
o que lhe vai sendo dado a ver, à imagem 
do próprio rapaz que tem de fazer sentido 
do mundo a partir da sua clausura numa 
povoação longe de tudo. Mais uma vez, um 
olhar infantil, um rio, a noite, uma família 
desagregada, um possível retrato de um 
país a tentar recompor-se. Ivan é um olhar 
assombrado, como Nino, como Alex, e Gló-
ria parece vir completar uma trilogia.

Também Mulher Polícia se ergue sob 
o signo da elipse, mas aqui mais como re-
gra imposta de contenção. É de uma dupla 
mãe/filho que trata o filme. O rapaz come-
te um crime e inicia-se uma fuga. Um filme 
que é mais sobre o próprio cinema, onde o 
mundo das personagens se encontra redu-
zido ao seu percurso, aos seus obstáculos e 
às suas decisões. Um filme sobre o instinto 
assente na urgência do movimento e nos 
rostos do seu improvável casal. Mãe e filho 
contra o mundo, contra a maldade, contra 
a extinção (da família, de que são a última 
célula viva). O rapaz acaba por morrer e a 
mãe transforma-se na Mulher Polícia do tí-
tulo, qualquer coisa própria de um mundo 
onde já não cabe a ideia de família.

Parece então que alguma coisa aconte-
ceu na década e meia que sucedeu o apa-
recimento de O Sangue e A Idade Maior 
que propiciou um breve florescimento de 

filmes onde a criança é uma figura central. 
A identidade nacional pode ser um vício 
de pensamento no cinema português e 
assim estes terão sido os anos em que nos 
vimos mais como filhos de um país novo 
ou órfãos de um passado maldito. Em todo 
o caso, a família foi um caso sério e nela foi 
a criança que prendeu o interesse. Chame-
mos-lhe o ciclo do país órfão. Se alargás-
semos o âmbito de análise às curtas-me-
tragens, cuja produção passou a ser mais 
apoiada nesse período, encontraríamos 
certamente uma maior quantidade e va-
riedade de exemplos. Desde logo porque o 
próprio Instituto do Cinema chegou a des-
tinar apoios a curtas ditas infanto-juvenis.

De alguma maneira, dir-se-ia que o que 
nasce simbolicamente com O Sangue pa-
rece esgotar-se com Mulher Polícia. Neste 
aspecto, André Valente parece estar mais 
próximo do cinema português do início 
dos anos 90 do que da sua data de estreia. 
E Tristeza e Alegria na Vida das Girafas é 
já fruto de uma nova era do cinema portu-
guês, na qual a identidade nacional já não 
ocupa o centro temático. 

Pronto para outras preocupações, o 
cinema português despede-se do ciclo do 
país órfão e larga novamente a figura da 
criança.

O fim da família vai surgir ainda em Ali-
ce (2005) de Marco Martins. Alice é o nome 
da menina desaparecida que os pais pro-
curam desesperadamente. Aqui, a criança 
é uma figuração da dor e da falta. Vêmo-la 
mil vezes copiada nas fotografias que o pai 
afixa por todo o lado e procuramo-la com 

ele nos vídeos de câmaras de segurança 
que espalhou pelo percurso onde terá sido 
avistada pela última vez. Uma obsessão de 
um casal que não consegue encontrar a fi-
lha nem fazer o seu luto. Sendo um filme 
que tem uma criança por centro, não é ne-
cessariamente um filme sobre uma crian-
ça. É antes um filme em que a criança, ou 
mais propriamente a “imagem da criança” 
se torna o objecto do filme.

De outra natureza é já o caso de A Cara 
Que Mereces (2004) de Miguel Gomes. 
Duas histórias. Primeiro, um homem que 
faz 30 anos e vive dramas infantis duran-
te uma festa de Carnaval de uma escola. 
Depois, sarampo, uma doença infantil 
contada em jeito de Branca de Neve e os 
Sete Anões, numa casa onde o protagonis-
ta vive com os vários amigos a tomarem 
conta dele. A panóplia do universo infantil 
deslocada para o mundo adulto. Adultos 
com adereços infantis. Dois mundo so-
brepostos. A lembrar um pouco do germe 
infantil que perpassara timidamente pelo 
cinema nacional dos anos 80, mas agora 
em assumido gesto estético. Aqui a in-
fância poderá ser o tema, mas já não é na 
criança, nem no seu olhar, que encontra a 
figuração.

De figura inexistente ao fulgor inusita-
do de Aniki-Bóbó. De tímidas aparições a 
tendência esboçada na década de 90. Pro-
cura-se a criança no cinema português e 
encontra-se uma colecção de primeiras 
vezes. Nesta breve genealogia, a maioria 
são incursões sem réplica na filmografia 
dos seus realizadores, seis são primeiras 
obras (Aniki-Bóbó, O Sangue, A Idade 
Maior, Glória, André Valente, A Cara 
Que Mereces) e o grosso da produção si-
tua-se entre 1990 e 2005. Dir-se-ia que o 
tema da infância subsistiu à força de pri-
meiros olhares e afirmou-se nos anos em 
que o cinema identificou o país na figura 
da criança, para depois voltar a recolher-
-se à timidez. Hoje será a juventude e não 
tanto a infância que enche o universo dos 
novos realizadores portugueses. Passadas 
as primeiras vezes em terras de nunca, 
sob que forma irá a criança ressurgir?

 Tristeza e Alegria na Vida das Girafas (Tiago Guedes, 2019)

MÍNIMO MÚLTIPLO COMUM Primeiras vezes em terra de nunca

��
Dir-se-ia que o tema da infância subsistiu à força de primeiros olhares 
e afirmou-se nos anos em que o cinema identificou o país na figura da 
criança, para depois voltar a recolher-se à timidez.



cine clube viseu

O QUE PODE O 
programador?

19

As salas alternativas, os desafios da programação, os múltiplos públicos. 

Recolhemos os testemunhos de três programadores de cinema:

Annie Bichet (França), Wulf Sörgel (Alemanha)

e Richard Peña (Estados Unidos).

�� 
O nosso trabalho de 
programador tem por
objectivo ajudar-nos a viver 
juntos, enriquecer-nos, 
questionar-nos, não
construir muros.

oi directora e programadora 
de salas de cinema. Começou em 
Besançon antes de se mudar para 
Paris, onde dirigiu Le Studio des 
Ursulines, L'Archipel e Le Cinéma 
du Panthéon. De 2007 a 2020 foi 
directora do Le Trianon em Ro-
mainville. Paralelamente, progra-
ma, desde 2012, o Festival do Filme 
Franco-árabe de Noisy-le-Sec. 

Foi nomeada Cavaleira da Or-
dem Nacional do Mérito da Repú-
blica Francesa pelos 36 anos ao ser-
viço da cultura. 

4

Annie, és directora da sala de 
cinema Le Trianon1, em Romain-
ville. Podes apresentar o percur-
so do teu cinema?
O cinema Trianon está situado em 
Romainville, uma cidade nos su-
búrbios do leste de Paris, no distri-
to de Seine-Saint-Denis. Durante 
anos foi o cenário da emissão cine-
matográfica «la Dernière Séance», 
animada pelo cantor e actor Eddy 
Mitchell. 

O Trianon tem uma sala e o pro-
grama é feito mensalmente. A pro-
gramação faz-se com antecedência, 
ao contrário das salas que progra-

mam cada segunda-feira. Edita-se 
um folheto distribuído umas sema-
nas antes do início das estreias.
A 13 de novembro de 2019, 
estreou o último filme de Roman 
Polanski em França, J’Accuse. 
Decidiste programar o filme na 
tua sala. Mas esta programação 
não foi aprovada por todos. 
Podes explicar o que sucedeu?
Sim. O filme foi previsto para ini-
ciar a programação na semana de 4 
de Dezembro.2

Quando programei o filme, ele 
tinha sido muito bem recebido em 
Veneza, com o Prémio do Júri. 

ENTR E VISTA A

Annie Bichet
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1. Le Trianon, 
destruído pelos 
bombardeamentos 
da Segunda Guer-
ra Mundial, foi 
reconstruído em 
1953 e é hoje um 
monumento his-
tórico. A sala está 
classificada como 
de “arte e ensaio”, 
com os três rótulos 
“público jovem”, 
“património” e 
“pesquisa”. Faz 
68.000 entradas 
por ano. https://
www.cinematria-
non.fr/le-trianon#
presentation 

2. E foi escolhido 
como capa do 
programa editado 
de 20 de Novembro
a 17 de Dezembro. 

3. Historiador, 
professor, crítico 
de cinema e de 
teatro, editor. 
Escreveu para os 
Cahiers du Cinéma, 
o Libération e o Rue 
89. Trabalha para 
a rádio pública 
France Culture.

Apesar de o programar depois 
da estreia nacional, ainda não ti-
nha ocorrido a série de eventos 
que levaram à desprogramação 
do filme em certos cinemas. Mas 
já havia reacções contra o filme na 
imprensa, por ter sido feito por Po-
lanski.

Quando o filme estreou, a polé-
mica começou no território com 
manifestações em frente às salas, 
provocando às vezes a anulação de 
projecções. Mesmo assim, o núme-
ro de entradas era bom.

O Trianon pertence a uma rede 
de seis cinemas públicos do terri-
tório Est-ensemble. Temos autono-
mia de programação, mas estamos 
sob a tutela do conselho. As seis sa-
las da rede tinham programado o 
filme. Alguns com uma apresenta-
ção específica, outros sem. Tínha-
mos avisado a direcção da cultura, 
com quem nos encontramos men-
salmente. Os programas estavam 
editados, o público estava preve-
nido e até ansioso por ver o filme. 
E quando publicámos os nossos 
programas mensais, não houve ne-
nhuma reacção.

E ocorreu que, durante um con-
selho directivo do território, al-
guns membros insurgiram-se con-
tra a programação e pediram o seu 
cancelamento. Durante este con-
selho, militantes feministas mani-
festaram-se, acusando as pessoas 
que tinham programado o filme de 
cumplicidade de violação.

Foi muito violento sermos as-

sim acusados. Tivemos a oportu-
nidade de explicar ao Presidente 
e aos responsáveis de serviços as 
razões da nossa escolha e os riscos 
de um cancelamento em relação 
à liberdade de programação e de 
expressão. Conseguimos defender 
a nossa posição e explicar que po-
díamos ser feministas, apoiar os 
avanços do movimento #MeToo e 
ter este gesto de programação. Não 
era incompatível. Recusamo-nos a 
escolher um campo e pôr em risco 
a nossa liberdade de trabalhar e de 
pensar. Além disso, sabemos que o 
público é livre de vir ver o filme ou 
não, conforme a sua consciência. 
Depois desta reunião, foi decidido 
não interferir na programação das 
salas. No entanto, foi-nos pedido 
que enquadrássemos as sessões 
com animações, se fosse possível 
com associações feministas. Eu já 
tinha decidido organizar antes dos 
acontecimentos um encontro com 
Antoine de Baecque3 para enqua-
drar o filme no seu contexto his-
tórico.
Além desta oposição, como sen-
tiste que foi recebida a programa-
ção deste filme na profissão e por 
parte do público?
Tivemos apoios da parte da profis-
são, mas tarde. Penso que toda a 
gente se sentia obrigada a escolher 
o seu campo, o que impediu mati-
zar os debates.

Na minha equipa também houve 
quem não concordasse. E um deba-
te que divide.

Por que escolheste mostrar
o filme?
Conheço e aprecio o cinema de Ro-
man Polanski. Vi o filme. E acho que 
Polanski encontrou um ponto de 
vista interessante para contar esta 
história, um ponto de vista pouco 
convencional, como ele costuma 
fazer.

Gostei das suas escolhas de mise-
-en-scène, da sua forma de dirigir os 
actores. E pensei que era importan-
te que um filme que questiona de 
forma tão pertinente a história do 
anti-semitismo fosse mostrado a um 
público o mais alargado possível.

E também gosto de trabalhar os 
filmes que falam de História. Como 
vi o filme com bastante antecedên-
cia, tive a oportunidade de pensar 
na minha escolha. Então partilhei a 
minha experiência com outros pro-
gramadores e com críticos. Queria 
ter a certeza que este entusiasmo 
pudesse resistir a argumentos con-
trários. E que iríamos poder propor 
o filme aos nossos espectadores nas 
melhores condições, acompanhado.
Qual foi a reacção do público
que foi ver o filme?
Estava muito satisfeito ao sair da 
sala. E, também, muitas das vezes, 
surpreendido pelas polémicas, por 
causa da temática do filme.

Alguns acharam-no muito for-
mal. Eu acho que não é assim. A lou-
cura de Polanski está na minúcia 
do filme, em ir até ao fundo da sua 
lógica, e no facto de aquilo que se 
está a jogar estar contido atrás das 
aparências.

Muitas pessoas agradeceram 
termos programado o filme. Ti-
vemos o nosso público habitual e 
também um público novo, um pou-
co mais jovem, que queria ter a sua 
própria opinião. Funcionou muito 
bem. Houve também reacções ne-
gativas. Conseguimos dialogar e 
confrontar as nossas opiniões. É 
isso, uma democracia.

Estava pronta a ficar a cada uma 
das sessões, se necessário, para fa-
lar com o público. Mas depois de 
dois dias, como tudo corria bem, 
dei-me conta que não era preciso.
Qual é, a teu ver, a responsabili-
dade de um programador?
Se eu mostro um filme, é antes de 
tudo porque gosto dele, porque 
acho interessante e pertinente 

DOSSIER O que pode o programador?

 Cinema Le 
Trianon, Romainville 
(França)
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mostrá-lo na sala em que estou a 
trabalhar naquele momento.

A nossa responsabilidade é ver 
os filmes que vamos mostrar com 
antecedência. Às vezes não é pos-
sível porque são muitos e falta o 
tempo. Quando não é possível, 
pedimos ajuda aos colegas, aos 
críticos, aos conhecimentos que 
temos de alguns realizadores, aos 
distribuidores.

É essencial poder justificar as 
nossas escolhas. Sobretudo se 
houver a possibilidade de uma po-
lémica qualquer à volta das obras, 
em nome de um “politicamente 
correcto” que tende para tomar o 
espaço todo. 

O programador é o “passeur”, 
não é um juiz. O gesto dele é cine-
matográfico. E político também, 
na medida em que ele escolhe os 
filmes e que os filmes têm ideias, 
uma visão do mundo. Neste caso, 
nós queríamos falar de história, 
de anti-semitismo.

Já tive uma experiência similar, 
quando trabalhava noutra sala. 
Houve uma polémica à volta do fil-
me A Última Tentação de Cristo, 
de Scorcese. Extremistas cristãos 
quiseram impedir a exibição do 
filme. Programei o filme porque 
gostava dele, e aqui também por-
que era um gesto militante, por-
que se falava de censurar o filme.

Também mais recentemente, 
tivemos este problema com o fil-
me TomBoy de Céline Sciamma, 
que algumas escolas recusaram 
ter nos catálogos de educação 
ao público escolar, por causa da 
pressão de alguns pais.

É importante impedir que os 
lobbies tomem o nosso lugar e nos 
roubem a nossa liberdade.

O mundo está muito dividido.
A nossa sociedade está muito 

dividida. Actualmente os debates 
de ideias, em vez de nos fazerem 
evoluir, constroem muros entre 
as pessoas. Há, portanto, sempre 
o risco de que o mundo da cultu-
ra, os intelectuais sejam utilizados 
para tal ou tal corrente de pensa-
mento.

O nosso trabalho de programa-
dor tem por objectivo ajudar-nos 
a viver juntos, enriquecer-nos, 
questionar-nos, não construir 
muros.

�� 
Nós nunca re-
cuámos, nunca 
nos censurámos. 
Mesmo quando há 
manifestações. 
Damos muita im-
portância à nossa 
liberdade de pro-
gramação.

director de três cinemas em
Berlim: o Moviemento4, o Central 
Kino5, o Toni6.

4

Wulf, diriges três cinemas em 
Berlim, em bairros totalmente 
diferentes. Podes apresen-
tar-nos as tuas salas, como as 
programas, tendo em conta o teu 
público?
Sim, claro. Cada um dos três cine-
mas tem a sua história e a sua pro-
gramação próprias. 

O Moviemento está situado em 
Kreuzberg, que é um bairro com 
muita diversidade social e étnica. 
Vive lá uma comunidade turca que 
se instalou há muito tempo. Mas 
também vivem muitas pessoas do 
Maghreb, de Itália, da Grécia, e is-
raelitas.

É um bairro de classe média, 
apesar de, como em todas em gran-
des cidades, haver gentrificação.

Em relação à programação, nes-
te cinema, tentamos ter muitos 
filmes controversos, para debater 
e discutir. Gostamos de desafiar o 
público, de abrir os horizontes. E 
sempre trabalhámos muito com 
associações locais, de forma a 
acompanhar as sessões e integrar-
-nos no bairro.

Às vezes sofremos diferentes 
formas de pressão por parte do pú-
blico, ou de lobbies.

Por exemplo, temos mostras de 
cinema produzido por Israel. E já 
houve manifestações em frente 
ao cinema durante as quais fomos 
acusados de sermos demasiado 
pró-Israel ou… demasiado críticos 
do país! 

Mas o motivo principal de todas 
as manifestações e críticas está à 
volta da protecção das crianças.

Temos um catálogo com filmes 
para crianças, que publicamos, 
imprimimos e distribuímos nas 
escolas. Sabemos que certos filmes 
são excluídos de forma automática 
por parte de certas escolas, porque 
pensam que poderiam ser dema-
siado desafiadores para os miúdos. 
Alguns professores não querem 
correr nenhum risco perante cer-
tos pais, que imaginam que estes 
filmes são “pornográficos”. Temos 
que ser muito pedagógicos a falar 
dos filmes que propomos. 

O resultado é que hoje em dia há 
muitos tabus em relação à expres-
são dos sentimentos e ao corpo. 
Já houve até adolescentes, tanto 
rapazes quanto raparigas, a senti-
rem vergonha perante uma simples 
cena de beijos. 

Às vezes a pressão é mais fron-
tal. Vou contar uma história que 
aconteceu há uns anos. Há um in-
fantário perto daqui. Um dos pro-
fessores pediu-nos para retirarmos 
um cartaz que tínhamos colocado 

ENTR E VISTA A Wulf Sörgel

4. https://www.
moviemento.de

5. https://www.
kino-central.de

6. https://www.
kino-toni.de
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porque podia chocar os miúdos 
que passavam à frente do nosso ci-
nema ao ir para a escola. O cartaz 
não mostrava nada de explícito, 
mas dava a entender que se tratava 
de homossexualidade. O empre-
gado da sala respondeu-lhe numa 
brincadeira que ele retirava o car-
taz se o senhor rapasse a barba, que 
é signo da sua fé. No dia seguinte 
o professor apareceu barbeado a 
fazer o seu pedido. Eis até onde as 
pessoas são capazes de ir para con-
seguirem o que querem!

Também existem lobbies reli-
giosos que fazem pressão política. 
Por exemplo, as igrejas evangélicas 
usam muito as formas oficiais, es-
crevendo cartas ao governo local, 
se for preciso, para nos impedir 
de programar certos filmes, com o 
pretexto aqui também de proteger 
as crianças de conteúdos que não 
seriam adequados.

O que eu sinto é que a socieda-
de se torna cada vez mais dividida 
à volta da identidade. Cada grupo 
usa a sua forma de pressão. A mais 
comum é usar as redes sociais, e os 
e-mails. Passo muito tempo a res-
ponder por essa via. Antes as pes-
soas vinham falar directamente 
connosco, mas as coisas mudaram, 
passa cada vez mais pela escrita. 

Em resposta a tudo isso, nós 
nunca recuámos, nunca nos censu-
rámos. Mesmo quando há manifes-
tações. Damos muita importância 
à nossa liberdade de programação.

O Kino Central está situado 
num bairro muito diferente: Mitte. 

Mitte é um bairro muito caro, e 
o público daqui, que podia até, nos 
seus 15-20 anos, ser punk, trabalha 
hoje em áreas jurídicas, em ban-
cos, etc. Trabalha num ambiente 
internacional, e à noite quer ver 
filmes de qualidade mas leves, 
para relaxar.

E por isso a nossa programação 
está muito virada para filmes in-
ternacionais, nomeadamente an-
glo-saxões, em versão original. São 
filmes cool, engraçados, leves mas 
também com um lado artístico. 

Não podem ser demasiado de-
safiadores, porque este público 
não está habituado a debates. Ten-
támos fazer umas sessões de q&a 
depois de alguns filmes e muitas 
pessoas não entendiam por que é 

que havia membros da equipa do 
cinema em frente ao público a falar 
com ele!

Começámos em Fevereiro uma 
programação especial à volta de 
filmes negros. Funciona bastan-
te bem, com o público daqui mas 
também com pessoas que vêm da 
cidade toda. Com estes filmes, já é 
mais fácil organizar eventos e de-
bates. Podemos apoiar-nos sobre 
várias associações que tentam pro-
mover o cinema negro. 

Esta incursão no cinema negro 
aconteceu porque houve um ra-
paz da equipa que se empenhou 
a trabalhar nesta proposta, que já 
existia nos anos noventa e que ten-
támos retomar.

Comprámos este último cinema 
em 2018. Já existia há muito, mas 
tinha fechado. Não podíamos com-
prar o edifício mas encontrámos 
quem quisesse e nós encarregámo-
-nos da programação. Está situado 
numa zona que foi bastante des-
truída durante a Segunda Guerra 
Mundial, em Weissensee, no Nor-
deste da cidade.

Há dez anos atrás, começou-se a 
investir na zona e agora é um bairro 
onde se constroem cada dia muitos 
prédios, onde se instalam famílias 
de classe média ou baixa. 

A programação é mais main-
stream, de filmes de autor acessí-
veis, digamos. O que atrai um públi-
co bastante jovem, nos seus trinta.

Desenvolvemos muito progra-
mação infantil e funciona muito 
bem, porque, ali, parece que não se 
pára de fazer cada dia mais crian-
ças! E há muitas escolas.

Também temos programação 
regular de filmes históricos, mui-
tos deles relacionados com a rda, 
bastantes documentários.

Estes filmes são geralmente 
acompanhados de apresentações 
ou debates, conduzidos por mem-
bros da equipa artística, intelec-
tuais ou membros da equipa do 
cinema. Para estes filmes o público 
tem entre os 60 e os 90 anos.

Podemos dizer que as nossas 
escolhas de programação por en-
quanto encontraram os seus pú-
blicos. Quando, em 2007, reabri-
mos o Moviemento, passámos de 
16.000 a 80. 000 espectadores, e no 
Toni, passámos de 30.000 em 2017 a 

 Cinemas
Moviemento e
Toni Kino, Berlim

�� 
Alguns pro-
fessores não 
querem correr 
nenhum risco 
perante cer-
tos pais, que 
imaginam que 
estes filmes 
são “porno-
gráficos”. 
Temos que ser 
muito pedagó-
gicos a falar 
dos filmes que 
propomos. 

45.000 em 2018, até 65.000 especta-
dores em 2019.

Para decidir como vamos pro-
gramar uma sala, olhamos sempre 
muito para a sua história, a pro-
gramação que houve no passado, 
como funcionou. Falamos com os 
empregados, o público, associa-
ções do bairro. Continuamos o 
trabalho que foi feito mas também 
tentamos novas experiências, que 
vamos avaliando, confirmando ou 
mudando conforme o que for pre-
ciso. Também apostamos muito na 
programação infantil. Mas nunca 
nos censuramos.

DOSSIER O que pode o programador?
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ENTR E VISTA A

Richard Peña

c o n f e r e n c i s t a
habitual em cinemate-
cas e festivais de cine-
ma de todo o mundo, e 
professor de Teoria do 
Cinema e Cinema In-
ternacional na Univer-
sidade de Columbia. 
Richard Peña, director 
do nyff/Festival de 
Cinema de Nova Ior-
que entre 1988 e 2012, 
orientou uma aula/
sessão no contexto do 
curso vanguardas e 
estéticas no cine-

ma, organizado pelo Cine Clube de Viseu. 
Além de director do nyff, Peña foi res-

ponsável pela programação do Film Socie-
ty do Lincoln Center durante mais de duas 
décadas — onde organizou retrospectivas 
de Michelangelo Antonioni, Sacha Guitry, 
Abbas Kiarostami, Robert Aldrich, Kira 
Muratova, Yasujiro Ozu, Youssef Chahine, 
Roberto Gavaldón, bem como extensos 
ciclos de cinema africano, chinês, cubano, 
turco e árabe. 

No Cine Clube, o reputado e influente 
historiador focou a renovação do cinema 
americano nos anos 1960/70, e de algum 
modo baralhou a hierarquia dos realiza-
dores mais influentes da época ao desta-
car o trabalho de duas cineastas pouco 
conhecidas, Barbara Loden e Carolee 
Schneemann. Esteve à conversa com o pú-
blico presente na sessão no ipdj, em Viseu 
(05/03/2022), começando pelo percurso 
como cinéfilo e programador. E revela as 
razões de falar português fluentemente. 
«Durante a faculdade fiz estudos latino-a-
mericanos, e por ter uma amiga que pas-
sou um ano no Brasil ouvi discos de Chico 
Buarque e Caetano Veloso. Também falava 
espanhol, a minha mãe era espanhola e 
o meu pai porto-riquenho, compreendia 

as letras, e decidi que seria bom estudar 
português. E fiquei obcecado com o Bra-
sil, já lá fui mais de 40 vezes. Nos anos 80 
conheci um pouco de Portugal, sempre 
através do cinema, pela obra de Manoel de 
Oliveira e toda a geração desses anos, João 
Botelho, João César Monteiro.»

4

Porquê e como se dá o teu percurso
no cinema alternativo?
Para podermos compreender o contexto 
do cinema alternativo é necessário conhe-
cer as instituições que permitiram que 
este surgisse e que o apoiam. A estrutura 
do cinema comercial nasceu aproximada-
mente no ano de 1918, nos Estados Unidos 
e um pouco por todo o mundo. Nos anos 
20, surgiram sobretudo em França, Ale-
manha e alguns outros lugares, imagino 
que em Portugal também, várias entida-
des que queriam expandir um pouco as 
definições do que era o cinema. Assim 
sendo, criaram formas de apresentar os 
filmes ou projecções de cinema alternati-
vo, documentários, cinema de vanguarda, 
animação e eventualmente de países que 
não tiveram acesso ao cinema comercial. 

O primeiro festival de cinema que sur-
giu, no sentido contemporâneo, foi o Fes-
tival de Veneza (1932), e de seguida apa-
receu uma organização no sul de França, 
com o nome de Festival de Cannes, que 
tinha por objectivo criar o seu próprio 
evento em 1939. A primeira edição estava 
programada para 2 de Setembro de 1939, 
mas infelizmente Hitler invadiu a Polónia 
no dia 1 de Setembro, provocando o can-
celamento do festival até 1946. Só após 
esta data voltaram a realizar-se vários fes-

tivais por todo o mundo.
Por sua vez, o Festival de Nova Iorque 

iniciou-se em 1963, logo após a criação do 
Lincoln Center. A fundação do Lincoln 
Center tinha como principal função reali-
zar uma renovação urbana de uma parte de 
Nova Iorque, que neste caso era um bairro 
pobre, onde havia bastante miséria. Se vi-
rem o West Side Story, de 1961, foi filmado 
exactamente onde o Lincoln Center está 
agora. Quando acabavam uma cena, muitas 
vezes derrubavam os edifícios que se vêem 
no filme. Em 1969 foi fundado o Film Socie-
ty do Lincoln Center, nas ruínas do West 
Side Story.

O Festival de Nova Iorque começa em 
1963, e devo dizer que acho que foi uma coi-
sa bastante corajosa por parte da gerência 
do Lincoln Center. Nesse momento, a in-
clusão do cinema dentro de uma meca da 
arte não era assim tão óbvia. Há uma his-
tória de que quando o Presidente daquela 
época do Lincoln Center, um compositor 
chamado William Schuman, anunciou 
ao conselho da administração que que-
ria fundar um festival de cinema, um dos 
membros do conselho, David Rockefeller, 
daquela tão famosa família, disse “um fes-
tival de cinema no Lincoln Center? Qual é 
a próxima, um clube de basebol?”. Havia, 
até então, uma visão de que o cinema não 
merecia lugar, mas para mim era muito im-
portante, como jovem criado em Nova Ior-
que, ver o cinema ao lado do que de melhor 
se fazia na Europa, na música clássica, no 
ballet e no teatro. 
E enquanto programador de estruturas 
e festivais de primeira importância na 
cena cultural nova iorquina, como se 
foi definindo a sua sensibilidade
e linha programática? 

�� 
O mundo do cinema
oferece um banquete,
mas a grande maioria
só quer comer no
McDonald’s
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O Festival de Nova Iorque é um festival es-
pecífico. Richard Roud e Amos Vogel, os 
dois primeiros fundadores e directores, 
tinham a visão de um festival bastante 
pequeno, apresentando 25 filmes em cada 
ano, escolhidos do mundo inteiro, sem 
pensar muito se se abriam a um grande 
público, nada disso, só os melhores eram 
seleccionados para esse ano. Essa foi a po-
lítica usada durante 25 anos. Amos Vogel 
saiu depois de 5 anos, Richard Roud con-
tinuou até 1987 e eu entrei em 1988. A po-
lítica continua a mesma até hoje, o festival 
sempre resistiu à tendência norte-ame-
ricana de se expandir a tamanhos incrí-
veis. Por exemplo, o festival de Montreal 
num ano apresentou 400 filmes, é outro 
modelo. O Festival de Nova Iorque optou 
sempre por uma selecção bastante peque-
na, o que para mim dá mais sentido a um 
festival que teve curadoria de pessoas que 
fizeram uma selecção, não é uma enciclo-
pédia, é uma visão bastante específica do 
cinema num ângulo particular.

Existem grandes shoppings e existem 
boutiques, e temos necessidade dos dois. 
Mas porque só apresentávamos um pe-
queno número de filmes, depois de algum 
tempo fomos acusados de sermos muito 
elitistas. Alguns realizadores voltaram 
muitas vezes ao festival, como o grande 
Manoel de Oliveira, mas nós ficámos sem-
pre com essa política. E estou muito orgu-
lhoso por depois da minha saída as pes-
soas que agora têm o festival a seu cargo 
manterem os mesmos princípios.

Para mim trata-se de apresentação 
de filmes e também de educação. A coisa 
mais bonita do processo de ser director do 
festival era apresentar algo como o cinema 
iraniano e vermos nos primeiros anos as 
salas com 40% a 50% de lotação, mas cinco 
anos depois os filmes iranianos serem as 
primeiras sessões a ser vendidas. Vimos 
um público a descobrir um novo cinema. 
Aceitou o cinema iraniano, que continuou 
a ser um cinema respeitado, não talvez 
com tanta presença como antes, mas pelo 
menos faz parte da cultura cinematográfi-
ca e isso é sempre a nossa luta, expandir a 
definição do que é o cinema. Às vezes faço 
a piada, falando do meu país: o mundo do 
cinema está a oferecer um banquete, mas 
a grande maioria dos americanos só quer 
comer no McDonald’s. Não sei porquê, 
mas recusam a riqueza que o cinema lhes 
oferece, não só do cinema estrangeiro, 
mas o próprio cinema americano.
O cinema veio a tornar-se, no fundo, um 
espaço privilegiado de descoberta e de 
encontro com o outro. 

 Wanda (Barbara Loden, 1970)

Pode ser de certo modo um reflexo da 
minha experiência pessoal. Aos 12 anos 
fui pela primeira vez ao Festival de Nova 
Iorque para ver um filme de Erich von 
Stroheim. Para mim, sobretudo naque-
la época, ver filmes num festival e vários 
cinemas de repertório era uma aventura. 
Muitas vezes vi coisas de que não enten-
di nada, mas isso era uma coisa boa para 
mim, era fantástico, não entendia naquele 
momento mas um dia iria compreender. 
Isso soa a aventura. Não quero fazer outra 
comparação negativa ao McDonald’s, mas 
em qualquer balcão do mundo desta em-
presa a comida vai ser a mesma, e em vez 
disso eu prefiro experimentar algo dife-
rente.
Entre tantos realizadores conceituados 
deste período do cinema americano, 
qual é a razão para escolher estas duas 
realizadoras menos conhecidas?
Podemos, obviamente, falar sobre os gran-
des conhecidos como Coppola, Scorsese, 
Lucas, mas aí já existem vários livros, crí-
ticas. Para mim, neste período, interessa a 
descoberta das pessoas que por quaisquer 
razões foram excluídas dessas considera-
ções, mesmo que, na minha opinião, te-
nham filmes muito radicais e inovadores. 
Interessa-me cada vez que há este tipo de 
buraco negro dentro da história do cine-
ma. Por que é que um filme como o Wan-
da, para mim um filme tão fantástico, tão 
poderoso, foi rejeitado? Quais as razões? E 
começo a pensar e chego a algumas teo-
rias. Quando viajo para falar do cinema 
americano, falo de coisas esquecidas, e se 
posso falar sobre Barbara Loden ou Caro-
lee Schneemann isso parece-me mais útil. 
Há muitos que podem falar de Alfred Hit-
chcock e as minhas palavras sobre ele não 
são necessárias. 

Qual o verdadeiro impacto do filme 
Wanda na sociedade americana, numa 
fase em que a guerra do Vietname esta-
va à espreita?
Primeiro os filmes não eram tão vistos 
pelo público americano. O Fuses era um 
filme saído do contexto da vanguarda, 
que tinha um público bastante especial, 
sobretudo em Nova Iorque e São Francis-
co, e teve pouco alcance. A reacção dentro 
da comunidade da vanguarda não foi forte 
por várias razões. Acho que a imagem da 
mulher da maneira como foi representa-
da era perturbadora para muitas pessoas, 
contraria toda a tradição da representa-
ção do corpo feminino e do acto sexual, 
várias coisas que não foram bem aceites. O 
Wanda saiu num momento em que houve 
um novo interesse no feminismo. Mas não 
era a imagem da mulher que naquele mo-
mento era aceite, uma mulher que parecia 
perdida, sem ideia do que estava a fazer, 
absolutamente o contrário da imagem da 
mulher educada, forte, que tem a visão de 
tudo. O filme também deixou esse grupo 
um pouco incomodado e não foi aceite 
para distribuição comercial nos Estados 
Unidos. Foi antes daquela onda no fim dos 
anos 70, quando abriram mais cinemas 
para o cinema independente americano, 
em 1977, 1978 até um pouco depois. Não 
havia lugar para um filme como Wanda. 
Tal como aquela mulher, o filme não tinha 
lugar na sociedade, não existia um bom 
lugar para apreciar Wanda. O filme foi 
perdido, houve problemas jurídicos sobre 
os direitos, Loden morreu e o filme foi es-
quecido. Mas houve sempre pessoas que 
referiam o filme, como objecto mitológico, 
e até há um cinema que lançou o filme em 
2016 em Nova Iorque, com muito sucesso. 
O filme é uma lenda.

DOSSIER
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Carolee Schneemann continuou no 
cinema, apesar de o filme ter sido 
considerado algo exibicionista, ou 
seguiu pelo lado das artes plásticas?
Fuses foi o primeiro filme. Depois fez 
mais quatro até sair do cinema, nos anos 
70, algo amargurada com a experiência, 
e seguiu nas artes plásticas, pintura e 
instalações. Ela formou-se no expressio-
nismo abstracto, a mesma escola de Jack-
son Pollock e de toda aquela geração. Era 
muito comum os artistas de vanguarda 
saírem de outras disciplinas e levarem 
influências para a construção dos seus fil-
mes. Maya Deren, por exemplo, começou 
como bailarina e coreógrafa, e podemos 
ver nos filmes dela muitas influências da 
dança moderna, como Martha Graham. 
Vários artistas de vanguarda descobriram 
o cinema depois de terem carreira nou-
tras disciplinas.
No caso do Fuses, o facto de ser um 
filme mudo é uma opção estética ou 
técnica?
Quem exerceu grande influência para 
Carolee Schneemann, e para muitos, foi 
Stan Brakhage. Brakhage decidiu no final 
dos anos 50 não ter som nos seus filmes. 
Fez isso durante quase 90% da sua carrei-
ra, acho que isso influencia. As pessoas 
vindas das artes visuais pensavam que o 
som não era preciso, é distracção, e assim 
era uma rejeição do cânone. Por isso, tal-
vez estes sejam os únicos filmes mudos 
verdadeiros, porque os filmes dos anos 
20 e de antes não tinham escolha, tinham 
que ser mudos. E aqueles muitas vezes 
usaram metáforas musicais, falando de 
movimentos, fugas e várias formas de mú-
sica. A música como outra forma de estru-
turar um trabalho era importante para a 
vanguarda. Uma grande diferença entre 
a vanguarda americana e europeia é que 
gente como Antonioni e Godard, que eu 
chamo de modernistas, nunca rejeitaram 
a literatura nem a narração – queriam 
experimentar com a narração, mas não 
a rejeitaram. No caso dos vanguardistas 
americanos, eles rejeitaram qualquer li-
gação com a literatura. Uma obra de 25 
minutos como Fuses precisava de exem-
plos de como estruturar uma obra, então 
cita a música dizendo que estavam a fazer 
a mesma estrutura do jazz ou a usar uma 
estrutura de fuga. Ou em Dog Star Man, 
de Brakhage, filme mudo, ele falou em sin-
fonia com vários movimentos.
Depois de um certo abandono, com esta 
recente redescoberta houve realiza-
dores, nomeadamente mulheres, que 
prossigam o legado delas no cinema?

As mulheres de Fuses e Wanda não são 
exemplos de mulheres que se portem 
bem, não são gentis, não são pessoas ad-
miráveis, são realmente perturbadoras, e 
uma nova geração da terceira onda do fe-
minismo, que inclui mulheres pobres, de 
cor, queer, gosta muito desse aspecto em 
artistas como Schineemann e Loden. Os 
meus alunos admiram a ideia de sair do 
que se pode esperar de um filme feito por 
mulheres e de querer ser aceite pelos ho-
mens, de serem filmes insolentes. 
Pode falar-nos da primeira vez que foi 
ao Festival de Nova Iorque?
Quando tinha uns 10 anos estava na biblio-
teca e descobri uma secção, acho que era a 
793, no sistema de catalogação americano, 
sobre cinema. Pareceu-me tão estranho 
que existissem livros sobre cinema, não 
imaginava que alguém escrevesse livros 
sobre o que era o cinema. E nessa época 
Nova Iorque teve um conjunto rico de ci-
nemas de repertório, com clássicos, filmes 
novos, muito melhor do que os que exis-
tem hoje, infelizmente. Vi vários filmes 
e penso que a grande experiência para 
mim foi em 1965, quando vi no New York 
Times o grande anúncio do programa da 
terceira edição do Festival de Nova Ior-
que, e estavam a apresentar um filme do 
Erich Von-Stroheim chamado The Wed-
ding March. Das coisas que tinha lido sa-
bia que Stroheim era visto como uma figu-
ra maldita e que os filmes dele eram muito 
difíceis de encontrar, então perguntei aos 
meus pais se podia ir vê-lo e fui com uma 
tia. No momento em que Henri Langlois, 
da Cinemateca Francesa, apresentou o 
filme, baixaram as luzes e começaram a 
tocar piano, eu estava no céu, pensei que 
tinha morrido e que tinha ido parar ao 
céu. Então fiquei obcecado com o cinema 
e descobri que queria passar a minha vida 
toda fazendo algo com o cinema. 
Estando em Nova Iorque no final dos 
anos 60 e início dos anos 70, quando 
saem filmes como The Godfather ou 
Taxi Driver, e imaginamos que tenhas 
estado próximo e sobretudo sentido o 
impacto que tiveram no cinema ameri-
cano e depois no cinema mundial…
Foi um período maravilhoso da
história do cinema?
Devo confessar que gostei de alguns des-
ses filmes mas estava mais interessado em 
cinema estrangeiro. Por exemplo, outra ra-
zão pela qual falo português é que no fim 
dos anos 60 descobri o Cinema Novo brasi-
leiro. Como disse, era um período de movi-
mentos políticos muito fortes nos Estados 
Unidos. Os filmes do Cinema Novo pare-

cem exemplos de como combinar uma 
forma radical em termos de estética e polí-
tica. Fiquei completamente fascinado com 
a obra de Glauber Rocha, Joaquim Pedro 
de Andrade e outros do cinema brasileiro, 
e era por isso talvez que, quando comecei 
a viajar para o Brasil, a primeira coisa que 
queria fazer era ver mais filmes do Cinema 
Novo, e conhecer alguns cineastas que ain-
da estavam vivos e a trabalhar. Do cinema 
americano eu gostei do The Godfather, 
mas não era o meu maior interesse. Devo 
dizer que quando vi Taxi Driver fiquei sur-
preendido: como se podia fazer um filme 
tão bom e tão sério dentro de Hollywood? 
Pareceu-me incrível, achei que era o co-
meço de uma grande época do cinema nos 
eua. Mas, pelo contrário, foi o fim de uma 
grande época de Hollywood, logo surgiu 
a era dos blockbusters, Star Wars, Jaws e 
esses esquemas de produção. Seria quase 
impossível fazer Taxi Driver nos dias de 
hoje, essa pequena abertura só existiu no 
fim dos anos 60 e começo dos 70, quando 
projectos tão malditos, tão loucos, pude-
ram passar. Nada contra Jaws ou Star Wars, 
bons filmes, mas o paradigma de produção 
mudou: os estúdios deixaram de produzir 
40 ou 50 filmes todos os anos, passaram a 
fazer entre 4 e 5 filmes, e passaram a fazer 
uma promoção extraordinária de cada um 
desses filmes. E, também dentro dos fil-
mes, os efeitos especiais que tanto sucesso 
fizeram em Jaws e Star Wars passaram a 
ser o novo padrão do cinema americano. 
Quando se pensa num filme como Juras-
sic Park, outro filme que eu adoro, antes 
de ser exibido no cinema já fez um bilião 
de dólares só em merchandising. Essa é a 
grande fórmula actual. E assunto para ou-
tra conferência. Depois de 1975 a estrutura 
completa de Hollywood transformou-se. 
Considerando que o Richard desde 
muito pequeno ficou encantado pelo 
universo do cinema e é um estudioso, 
um teórico, a minha pergunta vai no 
sentido da prática. Alguma vez se aven-
turou a fazer filmes, a ser realizador?
Deus me livre, não, não sou artista, sou 
burocrata, académico, e não tenho ne-
nhum desejo de fazer filmes. Já me dis-
seram “tens que trabalhar em produção”, 
mas acho melhor deixar para outras pes-
soas. Eu normalmente trato da promoção, 
divulgação, crítica de filmes, e nunca tive 
interesse em passar para o outro lado da 
câmara.

A conversa integral com Richard Peña em 
vídeo: https://youtu.be/chbpQ2UslzA



26

ossuo singularmente
um primo que perdeu 
dois dedos por causa 
de um foguete. Acon-
teceu-lhe a ele como 
já aconteceu a outras 
pessoas: o foguete não 
rebenta no ar e acaba 
por explodir nas mãos 
de quem o apanha. 
Não sei bem qual é a 
posição do meu primo 
a respeito de foguetes 
hoje em dia. Pouco 
depois do acidente, 
o Jorge casou, fez-se 

P O R Nuno Amado

emigrante e não me lembro de termos 
voltado a falar. É possível que se tenha fei-
to emigrante primeiro e casado depois, o 
que aliás não altera o que importa, que é o 
facto de eu não saber qual é a opinião dele 
acerca de fogo de artifício. Se calhar, con-
tinua a apanhar os foguetes que encontra. 
Ou então não; ganhou medo e foge a sete 
pés quando se depara com um. Outra hi-
pótese é nem sequer conseguir assistir 
a um espectáculo de pirotecnia, por não 
ter ainda ultrapassado o trauma. Duvido, 
por exemplo, que tenha entrado em litígio 
com a empresa que produziu aquele fogue-
te defeituoso. Não era rapaz para isso, em-
bora talvez pudesse fazê-lo. Seja o que for, 
é um problema dele. Os dedos eram dele 
e a mão sem eles também. É inimaginável 
que outra pessoa qualquer, em cujas mãos 
não faltem dedos por causa de foguetes, 
tome como suas as dores do Jorge e se po-
nha agora – vinte e tal anos depois, ainda 
por cima – a reclamar contra a prática de 

lançar foguetes em festas de aldeia, inicie 
uma campanha de boicote à indústria da 
pirotecnia e ande de escola em escola, em 
acções de prevenção, a ensinar à garotada 
que não se agarra em canas perdidas nem 
se levam engenhos explosivos à boca.

Ainda que os dedos perdidos dos outros 
e os foguetes mal rebentados que fazem 
com que eles se percam não nos convo-
quem grandes estados de alma, tendemos 
cada vez mais a achar que as coisas que as 
outras pessoas pensam, sobre os mais va-
riados assuntos, nos merecem a aprovação 
ou a condenação. O policiamento da opi-
nião alheia e o regozijo com que muitos de 
nós hoje em dia nos apressamos a condenar 
moralmente quem quer que não partilhe 
os nossos valores parece ter vindo para 
ficar. Costumava dizer-se que apontar o 
dedo é feio, e que não se deve fazer queixi-
nhas ou meter o bedelho onde não se é cha-
mado. Ao que parece, nada disso é agora 
moralmente repreensível. Pelo contrário, 
não apontar o dedo a quem mereça que lho 
apontem, não fazer queixinhas de quem 
cometa erros e não nos metermos nos as-
suntos dos outros é que actualmente dizem 
que é feio. Parece aliás haver uma diferença 
geracional no que a isto diz respeito. É en-
tre os mais novos que mais parece encon-
trar-se quem não tenha outra preocupação 
que não a de etiquetar a vizinhança, divi-
dindo-a em amigos e inimigos. O hábito de 
gostar das pessoas apesar das suas falhas 
foi-se perdendo e, aos poucos, normalizou-
-se o hábito contrário de só apreciar quem 
não apresente falhas nenhumas. Se há ati-
tude que modernamente nos define, é a de 
passarmos o tempo a tentar transformar a 

sociedade num lugar à prova de todo o tipo 
de sujidades. É por isso irónico que, ao ten-
tá-lo, nos assemelhemos cada vez mais a ca-
chorrinhos inseguros que não fazem outra 
coisa que não seja mijar em canteiros para 
marcar o território que julgam ser deles. 

Um empreendedor de meia tigela e 
olho bêbado, um pouco pateta até, vanglo-
riou-se há dias, numa dessas redes sociais 
cuja finalidade maior é educar as pessoas 
a encontrar belzebus a cada esquina e a 
pegar em forquilhas para lhe chegar a rou-
pa ao pêlo, pela revogação da decisão his-
tórica Roe v. Wade. Algumas das pessoas 
que publicitavam os produtos que vende, 
e pelos quais terá ganho bom dinheiro nos 
últimos anos, levaram a vanglória de tal 
modo a peito que decidiram deixar de lhe 
publicitar os produtos, e logo uma turba 
muito inteligente e proactiva, a quem os 
infames e malfeitores não passam a per-
na, puxou pela cabecinha e resolveu ape-
lar ao boicote desses mesmos produtos. 
Duma só opinião, tola ou não, traçaram o 
perfil moral à pessoa que a emitiu e, como 
se não bastasse, estipularam que passa-
va a repugnar-lhes aquilo com que antes 
vorazmente se deliciavam. É possível que 
a informação que se segue seja surpreen-
dente, mas a opinião de que o direito ao 
aborto não deve ser protegido constitu-
cionalmente não altera o sabor da mantei-
ga de amendoim que o senhor vende. 

É possível que sejamos ascetas o su-
ficiente para que ponhamos as nossas 
preocupações éticas à frente dos nossos 
interesses mais egoístas e achemos que o 
castigo que essa pessoa merece justifica o 
sacrifício de nos privarmos de uma coisa 

As coisas boas da vida e a
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de que gostamos. Mas é isso que ser boa 
pessoa significa? As mesmas boas pessoas 
que orgulhosamente se privam da man-
teiga de amendoim abrem a seguir uma 
notícia acerca das condições miseráveis 
dos trabalhadores da indústria têxtil no 
Bangladesh, bocejam com desinteresse e 
pegam no carro para irem à Primark com-
prar muitas roupinhas que lhes fiquem 
bem e causem inveja nas amigas. De ca-
minho, passam vários sinais vermelhos e 
não param em algumas passadeiras, esta-
cionam à pressa e ocupam dois lugares de 
estacionamento, não dão as boas tardes 
a quem com elas sobe no elevador. Mas 
Deus as livre de voltarem a tocar naquela 
manteiga de amendoim.

Quando o merceeiro da nossa rua nos 
insulta e humilha, ou quando o faz a al-
guém que estimamos, deixamos natural-
mente de fazer compras na mercearia que 
possui. Mas quantos de nós deixaríamos 
de frequentar a mercearia se nos contas-
sem que o merceeiro, que connosco era 
sempre muito atencioso e afável, tinha in-
sultado e humilhado uma pessoa que não 
conhecíamos, e de quem nunca tínhamos 
ouvido falar? E com quantos merceeiros 
nos desaviríamos se para tanto bastasse 
saber que um dia fora malcriado com um 
cliente? Quanto mais distante o insulto e 
a humilhação, menor é a resposta moral 
que nos exige. Se a afronta for connosco, 
ou se for com alguém que nos é próximo, 
ou se assistirmos a ela, sentimos necessi-
dade de desafrontá-la. Caso contrário, não 
sentimos nada.

A ideia de que devemos reger a nossa 
vida (e fazer tudo o que esteja ao nosso 
alcance para que o maior número de pes-
soas reja a sua da mesma forma) em fun-
ção das qualidades morais dos outros é 
completamente absurda. Em primeiro lu-
gar, porque é impraticável. Deixar-nos-ia 
ou na posição do maníaco, que constan-
temente se obstina em tentar aferir a mo-
ralidade daqueles com quem se cruza pela 
rua, não vá dar-se o caso de ser indevida-
mente respeitoso com quem afinal não 
lhe merece o respeito, ou na posição do 
hipócrita, que atende às preocupações de 
certos quadrantes da sociedade mas não 
às de outros, que deixa de comer manteiga 
de amendoim para não contribuir para o 
enriquecimento de uma pessoa execrá-
vel mas que continua a consumir outros 
produtos que contribuem para o enrique-
cimento de outras pessoas execráveis. Se 
ser boa pessoa dependesse do modo como 
cada um se posiciona a respeito de toda 
a gente que há, só seria possível sermos 

boas pessoas se nos prestássemos ao dis-
parate de tentar conhecer intimamente 
cada uma das pessoas com quem estabe-
lecemos convivência (familiares, amigos, 
conhecidos, colegas de trabalho, pessoas 
a quem por acaso falamos, merceeiros a 
quem compramos fruta, donos de em-
presas cujos serviços utilizamos, pessoas 
cujos feitos apreciamos, políticos em 
quem votamos, etc.), ou se aceitássemos 
sem grandes problemas de consciência ser 
boa pessoa apenas às vezes. No primeiro 
caso, cumpriríamos os requisitos por nós 
estabelecidos para que fôssemos boa pes-
soa, mas ninguém nos suportaria, o que 
na verdade costuma ser uma característi-
ca de quem não é boa pessoa. No segundo 
caso, não cumpriríamos os requisitos. Ser 
boa pessoa só em certas circunstâncias 
implica ser má pessoa nas restantes.

O absurdo desta tese não resulta, no 
entanto, apenas da sua manifesta impra-
ticabilidade. Há qualquer coisa filosofi-
camente errada em pressupor a absoluta 
coincidência entre o que as pessoas são 
e o que as pessoas fazem. Ter jeito para a 
escultura, exibir talentos futebolísticos in-
vulgares, falar proficientemente várias lín-
guas – nada disto requer uma configura-
ção moral específica. Quando admiramos 
um escultor, um futebolista ou um poliglo-
ta, admiramo-lo pelo jeito que tem, pelo 
talento que exibe ou pela facilidade com 
que domina vários idiomas. Independen-
temente de serem boas ou más pessoas, 
de serem ou não cidadãos exemplares, de 
tratarem ou não os pais com respeito, de 
terem ou não o coração do lado certo, de 
estarem ou não preocupadas com as alte-
rações climáticas e a guerra no Iémen, es-

sas pessoas são boas a fazer o que fazem, e 
é isso, e só isso, que nos leva a admirá-las. 
O que era admirável em Maradona era o 
que fazia dentro das quatro linhas, não o 
que fazia fora delas ou mesmo o que fazia 
com elas. Podemos considerar detestável a 
pessoa que era e ainda assim continuar a 
admirar o que fazia enquanto futebolista. 
Não há relação absolutamente nenhuma 
entre as duas coisas, da mesma maneira 
que não há relação nenhuma entre uma 
manteiga de amendoim e o fundador da 
empresa que a fabrica.

E, todavia, é cada vez mais comum fazer 
depender a admiração que uma pessoa nos 
merece daquilo que essa pessoa é. De onde 
vem e como se explica tal tendência? Habi-
tualmente, é na doutrina das organizações 
religiosas que encontramos a convicção 
de que nada de admirável pode haver em 
quem não é virtuoso, de que nenhuma 
competência redime o avaro ou o adúltero, 
por exemplo. Não é aí, contudo, que agora o 
moralismo pressuposto nessa convicção se 
regista, mas no seio da sociedade civil. Não 
é já o padre, no contexto de um sistema de 
crenças partilhadas por uma comunidade, 
quem condena moralmente os prevarica-
dores, mas o cidadão comum, a quem nin-
guém pediu a opinião e em quem ninguém 
delegou funções de inquisidor. Trata-se, 
portanto, de um caso de moralismo de fei-
ção popular, radicado numa religiosidade 
de tipo civil semelhante àquela que Rous-
seau teorizou e que Robespierre tristemen-
te pôs em prática.

Boicotar manteigas de amendoim por 
causa de empreendedores meio tolos é, 
claro está, apenas uma das muitas mani-
festações modernas desse jacobinismo 

 Protestos junto à cerimónia dos Césars, onde Polanski foi distinguido Melhor Realizador, 28 de Fevereiro de 2020
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já antigo. A sobrevalorização dos defeitos 
individuais de pendor marcadamente po-
lítico, como a homofobia, o racismo ou a 
misoginia, sobretudo quando comparados 
com defeitos mais tradicionais (a vaidade, 
a cobiça, etc.), o privilégio incondicional 
dos mais fracos, a demanda por modos de 
falar idealmente inócuos e as sucessivas 
investidas contra o discurso ofensivo e o 
dichote melindroso, o anátema da carica-
tura e quaisquer técnicas de estereotipa-
ção para fins humorísticos, a cultura de 
cancelamento – tudo isto é consequência 
dessa mesma religião civil. Pouco importa 
para esta gente se certo empresário tem 
olho para o negócio, se é bom patrão, se 
é um homem justo e solidário; o que im-
porta é que não infrinja o código de con-
duta civil actualmente em vigor, que não 
graceje dos desvalidos e que não cometa o 
erro de não se desvincular dos valores em 
que foi educado. Ai dele, por exemplo, se 
persistir em achar que o papel social da 
mulher deve ser distinto daquele que é 
reservado ao homem, ou que a homosse-
xualidade é uma anomalia.

Os exageros, como em tudo, degene-
ram em monstruosidades. A partir do mo-
mento em que o elogio do corpo feminino 
passou a ser entendido como uma forma 
de sexismo, em que salientar a beleza físi-
ca de uma mulher, por natural oposição a 
salientar-lhe a inteligência, passou a con-
fundir-se com um modo de diminuí-la, 
escancararam-se as portas a todo o tipo de 
timidezes. A mais notável é porventura a 
da figura curiosíssima do sapiossexual. O 
que é ela senão o resultado supremo de um 
esforço de contenção no sentido de esca-
par ao rótulo do sexismo? Numa sociedade 
pouco condescendente com quem persis-
te em gabar as formas femininas, no seio 
da qual toda a concupiscência é incúria e 
marialvismo, que melhor salvo-conduto 
que o de identificar na inteligência o der-
radeiro e mais poderoso estímulo sexual?

Reconhecer inteligência em alguém 
pode evidentemente torná-la mais interes-
sante do que inicialmente julgássemos e, 
com certeza, ajudar a redefinir a atracção 
que nos causa. As pessoas surpreendem, 
como se sabe. Mas será que os atributos 
intelectuais dessa pessoa, e só eles, chega-
riam para activar funções corporais? Quan-
do dizemos, a respeito de qualquer refeição 
com bom aspecto, que os olhos também 
comem, estamos a reconhecer que o ape-
tite é activado, pelo menos em parte, por 
sentidos estranhos à degustação. A visão e 
o olfacto, sobretudo, contribuem bastante 
para o desejo de comer. Ainda que o pala-

dar depois não confirme o que os outros 
sentidos supunham, é inegável que ver ou 
cheirar algo que aparentemente nos agrada 
nos desperta o apetite. Por outro lado, por 
mais que conheçamos o alto valor nutritivo 
de um determinado alimento, jamais esse 
conhecimento, por si só, nos provoca o de-
sejo de devorá-lo. Até podemos ser capazes 
de comê-lo, mas não por o desejarmos. O 
mesmo se passa com a excitação sexual, que 
depende muito de impressões sensoriais, 
principalmente visuais, olfactivas e tácteis. 
Acreditar que é possível excitarmo-nos se-
xualmente com um indivíduo cujo único 
atributo fascinante seja a inteligência é tão 
ridículo quanto acreditar que uma ampola 
contendo a medida exacta dos nutrientes 
de que necessitamos ou, já agora, um sapato 
no qual essas propriedades se verifiquem, 
nos possa deixar água na boca. Um homem 
que se caracterize unicamente pela inteli-
gência ou mesmo pela bondade talvez dê 
um bom marido; o que decerto não dá é ho-
mem que se deseje. Se pudéssemos dispen-
sar o papel dos sentidos, o corpo, os gestos, 
o perfume, o toque, e nos pudéssemos de 
facto sentir atraídos apenas pelo intelecto 
da outra pessoa, o que é que nos impedi-
ria de nos sentirmos sexualmente atraídos 
por um algoritmo avançado? É possível 
que o antigo campeão do mundo de xadrez 
Garry Kasparov exerça ou tenha exercido 
atracção sexual em algumas pessoas neste 
mundo, mas não se conhece quem se tenha 
apaixonado pelo supercomputador Deep-
blue que o derrotou em Maio de 1997.

Quem quer que se diga mais atraído 
pela inteligência de alguém do que pelo 
seu corpo incorre no fundo no mesmo 
erro filosófico daqueles que preferem a 
satisfação mental de não contribuir para 
o enriquecimento de um palerma à satis-
fação corporal propiciada pela guloseima 
fabricada por esse palerma. Em ambos os 
casos, o que está em causa é a confusão 
entre o que uma pessoa faz e o que uma 
pessoa é. Da mesma maneira que essas 
pessoas assumem que continuar a gostar 
da manteiga de amendoim fabricada por 
uma pessoa que consideram execrável 
contribui de algum modo para a valida-
ção moral dela e, inversamente, para a 
invalidação moral das próprias pessoas 
que são, assumem também que continuar 
a contemplar com cupidez um corpo de 
mulher contribui de algum modo para o 
menosprezo da mulher na sociedade e faz 
delas pessoas moralmente vergonhosas. 
É para escaparem a essa vergonha, e para 
garantirem a si mesmas a sua integridade 
moral, que sugerem que a mente da outra 

pessoa chega para despertar nelas o dese-
jo sexual.

Transformar uma reacção tipicamente 
corporal, como seja a atracção física exer-
cida por um corpo, numa questão mental 
é talvez o cúmulo desse moralismo jacobi-
no que institui como admiráveis apenas 
as qualidades interiores das pessoas. A 
religião civil a que se sentem obrigadas a 
prestar contas impõe que abdiquem da 
manteiga de amendoim ou da excitação 
sexual provocada pela beleza de um cor-
po, como noutros assuntos impõe que não 
usem certas palavras ou que não riam de 
desgraçados. O mandamento, em todos 
estes casos, é o mesmo: “execrai até ao li-
mite a satisfação dos prazeres da carne!” 

Ora, é precisamente o cumprimento 
de tal mandamento que impede muita 
gente hoje em dia de desfrutar de obras 
de arte da autoria de artistas de moralida-
de duvidosa ou sobre os quais impendem 
acusações criminosas. Que relação há 
entre aquilo que Louis C.K. faz em palco 
e aquilo que faz no dia-a-dia enquanto ci-
dadão? De que modo é que rirmo-nos de 
uma piada sua, mesmo que sobre maté-
ria sexual, nos compromete moralmente 
com as perversões, o assédio e os crimes 
de natureza sexual de que foi acusado? A 
ideia de que o artista deve ser responsa-
bilizado pelos crimes que comete não re-
quer da parte de quem está na posição de 
lhe apreciar a arte senão o desejo de que a 
justiça seja feita. Enquanto espectadores, 
não nos cabe sentenciá-lo. É aos tribunais, 
não à sociedade civil e a cada um dos in-
divíduos que a compõem que tal tarefa 
compete. Podemos conhecer as acusa-
ções, ter opiniões fortes acerca da pessoa 
sobre quem elas recaem, torcer até para 
que os tribunais o punam severamente, 
mas, ainda assim, continuarmos a diver-
tir-nos com a comédia que faz. Ser um 
bom espectador requer, aliás, essa impar-
cialidade. Nada do que Louis C.K. é mini-
miza a comédia que faz. Louis C.K. não é 
bom ou mau comediante conforme seja 
boa ou má pessoa. É-o apesar disso. É pos-
sível ser mau comediante sendo boa pes-
soa, como é possível ser bom comediante 
sendo má pessoa. Continuar a achar piada 
à comédia de Louis C.K. é a única posição 
coerente de que dispomos. 

O mesmo vale para cineastas. Podemos 
considerar Lars von Trier uma pessoa de-
testável e podemos, com certeza, não gos-
tar dos seus filmes. O que não podemos é 
não gostar dos filmes, nem que eles fossem 
autobiografias, por o considerarmos uma 
pessoa detestável. As considerações mo-
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rais acerca da pessoa não podem de modo 
algum interferir com um juízo estético.

Em 1977, Roman Polanski, então com 
43 anos, foi acusado de ter violado uma 
rapariga de 13. Inicialmente, declarou-
-se inocente, mas acabou por aceitar um 
acordo judicial no qual, para fazer cair a 
acusação de violação, reconheceu ter tido 
relações sexuais com a rapariga. Esteve 
cerca de três meses preso, mas o juiz, con-
siderando a sentença desajustada, acabou 
por não avançar para a homologação do 
acordo. Polanski fugiu para Paris e a justi-
ça norte-americana emitiu uma ordem de 
captura internacional, que dura até hoje. 
À excepção de um período na Suíça, tem 
permanecido em liberdade desde então, 
pois a França e a Polónia têm recusado 
os pedidos de extradição. Em 2010, a ac-
triz Charlotte Lewis veio a público acusar 
Polanski de a ter violado em 1983, quando 
ela tinha 16 anos. Em 2017, o realizador 
foi ainda acusado de outros dois crimes 
sexuais por outras duas mulheres, à data 
menores. Por maiores que sejam as nossas 
as certezas a respeito da figura, e por mais 
repulsiva que a consideremos, nada do 
que acaba de ser dito é relevante quando 
nos sentamos numa sala de cinema para 
ver Rosemary’s Baby.

Imaginemos que Woody Allen, contra-
riando tudo o que sempre disse acerca das 
acusações que sobre si foram feitas, de-
cidia confessar que, de facto, abusara se-
xualmente de Dylan Farrow, a filha adop-
tiva. De que modo é que essa confissão nos 
alteraria a experiência estética dos seus 
filmes? Passaríamos a entender melhor 
Vicky Cristina Barcelona? Perderíamos 
a estima por Annie Hall? Deixaríamos de 
achar graça às neuroses das suas persona-
gens? Mesmo sem a confissão, há quem te-
nha mudado de opinião acerca dos filmes 
de Woody Allen, ou quem se recuse a vol-
tar a vê-los. Muitas vezes, não chegam a ser 
precisas certezas acerca da alegada imora-
lidade de uma pessoa para que a sua obra 
caia no domínio do abjecto. Imaginemos 
então que quem vinha a público confessar 
alguma coisa não era Woody Allen, mas a 
ex-companheira Mia Farrow. Imaginemos 
que, arrependida e cansada do assunto, 
finalmente se decidia a esclarecer que as 
acusações eram falsas, que a história dos 
abusos sexuais tinha sido inventada por 
despeito e que tinha sido ela quem tinha 
convencido a filha, na altura com apenas 
7 anos de idade, de que o pai abusara dela. 
Como é que reagiriam aquelas pessoas que 
durante todo este tempo tinham acredita-
do nas acusações e, agindo em conformi-

dade, desprezavam a filmografia de Woo-
dy Allen? Arrepender-se-iam e voltariam a 
comprazer-se nos filmes? Mas o que é que 
mudaria? É possível achar Manhattan um 
filme brilhante entre 1979 e 1992, achá-lo 
deplorável entre 1992 e o dia em que Mia 
Farrow confessasse a falsidade das acusa-
ções, e voltar a achá-lo brilhante daí em 
diante? Nem o protagonista de Zelig con-
seguiria ser tão inconstante. É verdade 
que os nossos juízos estéticos não são imu-
táveis, que podemos reapreciar positiva-
mente aquilo que antes tínhamos aprecia-
do negativamente, e vice-versa, mas fazer 
com que esses juízos dependam daquilo 
que sabemos acerca da vida e do carácter 
dos artistas perverte os próprios juízos. A 
qualidade dos filmes de Woody Allen não 
advém da sua boa ou má índole, mas das 
suas qualidades enquanto realizador. Aos 
olhos do espectador, tanto faz que Woo-
dy Allen seja pedófilo como judeu. O que 
Woody Allen faz não tem rigorosamente 
nada a ver com o que Woody Allen é.

A razão pela qual as pessoas não conse-
guem apreciar esteticamente a obra de um 
artista moralmente repreensível tem um 
nome: chama-se vergonha. Numa socieda-
de na qual o moralismo impere, na qual os 
comportamentos individuais sejam cons-
tantemente examinados e as falhas pouco 
toleradas, na qual o mínimo desvio do que 
se considera socialmente correcto se cons-
titui com uma marca infamante, é muito 
natural que a vergonha se apodere das 
pessoas e lhes condicione a vida. A vergo-
nha é um sentimento social por excelência. 

É inexistente na criança enquanto ela não 
souber o que implica a convivência e vai 
crescendo à medida que ela, entrando em 
adolescer, vai aprendendo que os seus com-
portamentos produzem efeitos nas outras 
pessoas. Não nos envergonhamos senão 
quando percebemos que infringimos as re-
gras de convivência estipuladas pela socie-
dade em que estamos inseridos. Evitamos 
arrotar em público porque sabemos que é 
feio fazê-lo, e sentimos vergonha se por aca-
so nos sair um arroto que não queríamos 
dar. A vergonha é um freio comportamen-
tal que reprime os nossos instintos mais 
básicos e que, em troca, nos habilita a viver 
em sociedade. Quando sentida em excesso, 
porém, torna-se incapacitante. Todos nós 
temos amigos mais envergonhaditos que, 
por isso mesmo, tiveram mais problemas 
para arranjar amizades, demoraram mais 
tempo a adquirir autonomia e, de uma ma-
neira geral, se confrontaram com uma so-
ciedade mais difícil de habitar.

Uma vez que a vergonha que cada pes-
soa sente depende muito da severidade 
com que lhe impõem as leis morais a que 
deve o preito, a vergonha é mais incapaci-
tante onde quer que mais severamente es-
sas leis sejam impostas. Noutros tempos, 
essa imposição era sobretudo de ordem 
eclesiástica; nas últimas décadas, tornou-
-se uma questão civil. E a severidade é tal 
que deixou de ser bom cidadão quem quer 
que o não comprove a toda a hora. É por 
isso que é vergonhoso gostar de qualquer 
coisa quando o responsável por essa coisa 
é considerado persona non grata. Retirar 
prazer de um filme de Woody Allen, rir de 
uma piada de Louis C.K., levar uma colhe-
rada de manteiga de amendoim à boca – 
tudo isto são vícios de que o bom cidadão 
se deve envergonhar. Cometê-los é uma 
traição à causa.

De primos a quem faltem dedos pou-
ca gente quer saber. Não é socialmente 
embaraçoso gostar de foguetes, pelo que 
a ninguém pesa a consciência se for visto 
a beber uma cerveja entre os amigos da 
pólvora. É muito esquisito, mas parece ser 
hoje considerado mais perigoso ouvir falar 
um parvo do que rebentar petardos com 
os dentes. O que é realmente incómodo, 
para uma larga fatia da sociedade, é apre-
ciar um corpo de mulher, é rir de uma in-
decência, é rapar a tigela da sobremesa e 
lamber os beiços a seguir, é sentarmo-nos 
às escuras numa sala de cinema para ver 
um filme em sossego. Disso é que é preciso 
fugir, como o diabo da cruz. De foguetes 
não há que ter medo. Dedos temos dez, 
consciência só temos uma.
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PÓS-VERDADE
E O PSEUDO-

-DOCUMENTÁRIO
Fracassar com êxito
elacionar cinema e pós-verdade 
pode parecer estranho à primeira 
vista, já que, à partida, as imagens 
cinematográficas não dizem de si 
mesmas ser verdadeiras. Ao fim e 
ao cabo, elas não se nos apresen-
tam como documentos da realida-
de, mas como representações ou 
ficções que, aparentemente, não 
têm valor enquanto documentos. 
Poderíamos inclusivamente ir 
mais longe e dizer que o cinema, 
pelo menos enquanto indústria 
de entretenimento no Ocidente, 
não só não quis que as suas ima-
gens fossem verdadeiras, como até 
se mostrou abertamente hostil a 
essa possibilidade. O cinema nasce 
como espectáculo popular, de tal 
modo que foi considerado na sua 
génese — e, em certa medida, ain-
da é considerado nos dias de hoje 
— como baixa cultura, entreteni-
mento para as massas1, ao contrá-
rio de outras artes, como a pintura, 
a escultura, a literatura ou o teatro. 
O cinema de ficção é, então, origi-
nalmente iconoclasta e pós-ver-
dadeiro, e ao longo da sua história 
adoptou como tema a sua própria 
crítica enquanto representação e 
ilusão, e não como Verdade abso-
luta, intemporal e transcendental2.

Existem, a priori, imagens docu-
mentais que podem revelar-se-nos 
como verdadeiras, por exemplo 
aquelas que mostram um grupo 

P O R David Cuxart

de operários a sair de uma fábrica. 
A verdade deste tipo de imagens 
não deveria ser entendida como 
a coincidência entre uma verdade 
absoluta e a sua manifestação no 
mundo — como revelação divina 
—, nem tão-pouco entre pensa-
mento e acção — entendida como 
sinceridade —, mas como a corres-
pondência entre facto e imagem — 
irrefutável —, documentando algo 
que ocorreu na realidade. As coi-
sas não são, contudo, tão simples 
assim, e quer se trate de imagens 
fictícias ou de imagens documen-
tais, somente pelo facto de terem 
sido captadas como fotografias — e 
não, por exemplo, pintadas sobre 
uma tela ou modeladas nalgum 
tipo de material — convidam-nos a 
pensar que há sempre um rasto in-
consciente e acidental que escapa 

ao controlo do seu autor.
Este lugar de incerteza que des-

perta a suspeita do carácter fictício 
das imagens documentais é o que 
as diferentes teorias da conspira-
ção aproveitam para criar o efeito 
de evidência noutra verdade. É 
neste sentido que poderíamos re-
ferir-nos a estas correntes como 
pós-verdadeiras, pois dão lugar a 
uma multitude de relatos sobre a 
realidade que se confrontam uns 
com os outros, a ponto de todos se 
situarem no mesmo nível e de não 
haver uma Verdade factual para lá 
desses mesmos relatos. Tudo, in-
cluindo as ciências empíricas, pode 
ser questionado e acusado de servir 
interesses individuais. Segundo es-
tas teorias, as imagens documen-
tais têm, todavia, a capacidade de 
nos revelar um facto, um aconteci-

1. CAREY, John,
The intellectuals and 
the Masses: Pride 
and Prejudice among 
the Literary Intelli-
gentsia, 1880-1939. 
Faber 1992.

2. GROYS, Boris, 
“Iconoclastia como 
procedimiento: 
estrategias icono-
clastas en el cine”, 
em Iconoclastia. La 
ambivalencia de la 
mirada, editado por 
Carlos A. Otero. La 
Oficina de Arte y 
Ediciones, 2012.

 À direita
Zeitgeist (Peter 
Joseph, 2007)



cine clube viseu 31

mento da realidade, mas ao mesmo 
tempo também podem ser toma-
das como encenações falhas de 
sinceridade. Os promotores destas 
teorias defendem, assim, que os 
meios de comunicação — e também 
a população em geral, graças às câ-
maras dos seus telemóveis — cap-
tam a representação ideada por um 
poder oculto, do mesmo modo que 
um realizador de cinema, posicio-
nado atrás dos focos, capta a ima-
gem dos actores num estúdio de 
filmagem. As diferentes teorias da 
pós-verdade encontram tanto na 
chegada à Lua como no atentado de 
11 de Setembro, no Holocausto ou 
na recente pandemia e vacinação, 
imagens de uma encenação para os 
meios de comunicação (com ou sem 
o seu conhecimento). Documentá-
rios como Zeitgeist (Peter Joseph, 
2007) analisam, por exemplo, o que 
escondem debaixo da superfície as 
imagens do atentado às Torres Gé-
meas, entendidas como encenação 
ou representação. Aqui, a intenção 
documental de registar um aconte-
cimento supera a mais fantasiosa 
ficção cinematográfica. 

Por outro lado, este mesmo es-
paço de incerteza implicaria que 
as imagens cinematográficas, ainda 
que se apresentem como ficções, 
tão-pouco poderiam libertar-se do 
seu carácter documental — desde 
que não sejam geradas por com-
putador, pois neste caso asseme-
lhar-se-iam mais à pintura ou à 
escultura, ainda que elaboradas 
com ferramentas digitais3. Conse-
quentemente, a relação entre pós-
-verdade e imagens de ficção não 
se daria do mesmo modo que com 
as imagens documentais, pois não 
se partiria da presunção de estar 
perante uma imagem da realidade. 
Um espectador diante de imagens 
ficcionais mais facilmente parte 
do pressuposto de se encontrar 
perante criações artificiais criadas 
por um autor. Tornamos a encon-
trar-nos com a noção de verdade 
entendida como sinceridade, mas 
neste caso não como acesso a uma 
realidade mais profunda por detrás 
de imagens mediáticas, mas como 
coincidência entre aquilo que é 
pensado e aquilo que é expresso. 
Assim, a pós-verdade — ou pós-sin-
ceridade — das imagens de ficção 

não se reporta ao facto de não haver 
uma realidade a que possam ser re-
metidas, mas ao facto de não haver 
por detrás delas um sujeito, pelo 
que é questionada a ideia de autoria 
e não a de realidade.

Esta procura de um resquício 
de realidade nas imagens de ficção 
foi conscientemente explorada na 
União Soviética, entre outros, por 
Esfir Shub. Shub trabalhou como 
censora nos anos vinte, numa épo-
ca em que a grande maioria dos fil-
mes era produzida em países com 
uma indústria cinematográfica, 
de maneira que o papel do censor 
era reeditar os filmes para que se 
tornassem ideologicamente cor-
rectos. Esta prática marcou o seu 
trabalho como cineasta, que assen-
tou no suporte material de toda a 
imagem fictícia. O vasto contacto 
com material filmado e de arqui-
vo permitiu a Shub criticar Sergei 
Eisenstein por colocar demasiado 
de si nos seus filmes e deformá-los, 
como por exemplo ao reencenar a 
Revolução de Outubro ou a figura 
de Lenin em Outubro (Oktyabr, 
1927), quando já existiam imagens 
documentais desses acontecimen-
tos e personagens4.

No entanto, a tentativa de re-
meter toda a imagem fictícia ao 
seu suporte material, como ousou 
fazer Shub, é ambígua, pois pode-
mos referir-nos tanto ao aparato 

técnico que permite a captação, 
reprodução e distribuição de ima-
gens, como ao autor que as realiza 
ou ao contexto cultural em que se 
inscrevem e em que são valoriza-
das pelos seus contemporâneos. 
Deste modo, a componente aci-
dental das imagens de ficção — ter 
captado algo inconscientemente 
— fá-las coincidir com as imagens 
documentais, porque podem so-
breviver ao tempo em que foram 
criadas e passar para outro espaço 
de ponderação. Em retrospectiva, 
podemos dizer que um quadro 
de Vasili Kandinsky, que combina 
formas geométricas e cores, muito 
provavelmente não teria sido reco-
nhecido como arte no séc. xviii, ao 
passo que actualmente é habitual 
depararmo-nos com este tipo de 
obras em museus, exposições e ga-
lerias. As características materiais 
do suporte remetem-nos, por sua 
vez, para os critérios sob os quais 
determinadas obras podem ser 
reconhecidas como valiosas, pelo 
que é inevitável a exclusão de ou-
tras. Assim, poderíamos dizer que, 
mais do que documentar a realida-
de, no decurso da sua carreira ci-
nematográfica Shub encenou a re-
volução e o materialismo dialético 
– se entendermos como definitiva 
a sua “lei da unidade e da oposição 
dos contrários”, que subjaz a toda a 
dinâmica humana.

3. BAUDRILLARD, 
Jean, Cultura y simu-
lacro. Kairós, 2002. 

4. LESLIE, Es-
ther, Art, documen-
tary and the essay 
film. Radical Philo-
sophy (https://www.
radicalphilosophy.
com/article/art-do-
cumentary-and-the-
-essay-film)

 Outubro (Sergei 
Einsenstein e Grigoriy 
Aleksandrov, 1927)
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Este questionamento da autoria, 
ainda que de modo não intencio-
nal, também é visível em alguns 
filmes de Hollywood, em que ao 
invés de se seguir o critério artís-
tico do realizador, se têm em con-
ta elementos alheios à obra, como 
a bilheteira, os prémios, o elenco; 
em suma, os aspectos comerciais 
de um filme. A realidade que se 
revelaria por detrás das imagens 
fictícias não seria a realidade do 
materialismo dialéctico que Shub 
procurava revelar, mas muito mais 
a repetição programática de fórmu-
las rentáveis do sistema de estúdios 
de Hollywood. O nome Alan Smi-
thee é o famoso pseudónimo utili-
zado pelos cineastas de Hollywood 
que queriam evitar associar o seu 
nome a filmes que consideravam 
ter sido orientados por critérios de 
produção em vez de artísticos. Nes-
te sentido, Tommy Wiseau em The 
Room (2003) tematiza o anonimato 
involuntário com que todo o autor 
se confronta no mundo do cinema 
entendido como negócio, e presta-
-lhe uma autoria consciente.

Dentro do cinema documental, 
o pseudo-documentário é prova-
velmente o subgénero que põe de 
modo mais claro em dúvida a au-
toria que se pressupõe às imagens 
de ficção. O paralelismo entre pós-
-verdade e cinema dar-se-ia se as 
imagens fossem documentais mas 
a obra se nos apresentasse como 
ficcional. Deste modo, um pseudo-
-documentário como Opération 
Lune (2002), de William Karel, que 
mostra algo que nunca aconteceu — 
a saber, que a chegada da Apolo xi à 
Lua foi filmada por Stanley Kubrick 
—, diferenciar-se-ia de outro como 
Vosotros sois mi película (2019), em 
que Carlo Padial nos apresenta as 

imagens documen-
tais ou o making-
-of de um filme re-
duzido ao seu valor 
promocional e ence-
nado para os meios 
de comunicação. O 
pseudo-documentá-
rio de Karel identifi-
car-se-ia literalmen-
te com as teorias 
da pós-verdade ao 
pressupor o valor 
documental das suas 

imagens. Uma vez mais, a diferença 
não radica no facto de as imagens 
documentais passarem a ser fictí-
cias, pois nem as imagens suspeitas 
de serem uma encenação nos meios 
de comunicação, nem os pseudo-
-documentários se “ficcionaliza-
riam”, mas conservariam a sua ca-
pacidade de ser documentos, ainda 
que fossem relato de uma mentira 
— por exemplo, em Catfish (2010), 
de Ariel Schulman e Henry Joost, 
um perfil de uma rede social que 
não remeta para nenhuma pessoa 
no mundo analógico não é uma fic-
ção, mas uma fraude5. A questão é 
que ao filme de Padial se pressupõe 
uma autoria mas ao mesmo tempo 
a capacidade de nos convencer do 
seu carácter documental, pelo me-
nos potencialmente.

As imagens que nos surgem 
como documentos poderiam ser re-
veladas pelas teorias da pós-verda-
de como encenações, por exemplo, 
graças ao reflexo dos focos de luz 
da rodagem no capacete de um as-
tronauta ou à maneira como desaba 
um arranha-céus, convertendo-se 
assim em representações que po-
dem ser criticadas esteticamente. 
Um pseudo-documentário como o 
de Padial trata de insistir positiva-
mente no erro que transparece da 
repetição programática da máquina 
ou da representação ultra-realista 
de um mestre de pintura, criando 
assim a ilusão de renunciar à com-
plexidade técnica da encenação e 
evitar o juízo estético do especta-
dor, já que este passaria a questio-
nar a realidade do que está a ver e 
não estaria tão preocupado com a 
qualidade da encenação, do guião, 
das actuações, dos efeitos, etc.

Mas a representação do fracas-
so e do erro, como qualquer outra 

representação, é algo que se pode 
fazer melhor ou pior, logo pode 
fracassar-se com ou sem êxito. De 
modo geral, Padial cria este efei-
to documental apresentando-nos 
imagens do processo criativo e o 
fracasso da tentativa de levar a cabo 
um projecto. Isto já acontecera 
nos seus anteriores Mi loco Eras-
mus (2012) e Algo muy gordo (2017). 
Nesses filmes, todavia, assistimos 
à vontade de completar uma obra, 
enquanto em Vosotros sois mi pe-
lícula aparentemente se renuncia a 
essa vontade e ela se converte numa 
mera reclamação, digamos sem 
conteúdo, para gerar expectativa 
nos meios de comunicação e no es-
pectador. De facto, são o público e 
as suas expectativas que penetram 
no filme, como o título anuncia e 
como podemos ver na cena da es-
treia num festival, que não se trata 
da projecção de um filme normal, 
mas de uma mesma cena reinter-
pretada uma e outra vez durante 
mais de uma hora.

É mais habitual encontrar um 
filme deste género em exposições 
e museus de arte contemporânea. 
Psycho 24 (1993), de Douglas Gor-
don, por exemplo, torna mais lento 
o filme de Alfred Hitchcock até atin-

 Catfish (Ariel 
Schulman e Henry 
Joost, 2010)
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5. GROYS, Boris, 
Arte en flujo, El arte 
en Internet. Caja 
Negra Editora, 
2016.
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gir as vinte e quatro horas de dura-
ção. Na mesma linha, Andy Warhol 
mostra-nos em Empire (1964) um 
plano fixo do Empire State Building 
com oito horas de duração. Não há 
razão para ver estas obras na totali-
dade, sobretudo a de Gordon, pois 
dura mais tempo do que o horário 
em que o museu onde é projectada 
está aberto. A expectativa de um hi-
potético visitante permanece insa-
tisfeita e a dúvida de que em algum 
momento pudesse acontecer algo 
inesperado nas imagens permane-
ce. No entanto, em Bocadillo (2018), 
de Ismael Prego, o público não de-
mora a entender o que esperar do 
filme, não tanto por ele ser projecta-
do numa sala de cinema e não num 
museu, mas devido à rapidez com 
que revela o seu funcionamento re-
petitivo, em loop.

Esta revelação do filme como 
uma trapaça ou um desafio para o 
público contrasta com a perspecti-
va prototípica do espectador clás-
sico, que permanece quieto no seu 
assento e contempla passivamente 
as imagens no ecrã. De facto, filmes 
como Bocadillo ou Vosotros sois 
mi película convidam a audiência 
a reagir e a pensar no sentido das 
imagens que tem diante de si. Rom-

pe-se assim a passividade que as 
teorias da pós-verdade denunciam 
perante as imagens encenadas e 
manipuladas que dominam o nosso 
mundo audiovisual. Esta inclusão 
do espectador faz com que ambos 
os filmes adquiram um carácter 
totalizante, incorporando respec-
tivamente a parte inconsciente e o 
exterior da obra ou do documento 
que permite ou impede a sua apari-
ção. Segundo Fredric Jameson, isto 
não defraudaria a expectativa do 
espectador, mas satisfá-la-ia, pois 
este teórico defende que a estrutu-
ra fundamental de qualquer filme 
é parte de uma conspiração que dá 
forma ao mundo6. O pseudo-docu-
mentário simplesmente partiria 
desta suspeita para ir um pouco 
mais longe.

Assim, a questão diante da qual 
se encontram tanto as teorias da 
pós-verdade como as propostas 
como os pseudo-documentários na 
linha do de Carlo Padial — e pratica-
mente qualquer pessoa hoje em dia 
— é se devem adaptar-se ou resistir 
a esta realidade externa, a este sta-
tus quo, se devem ou não ser repre-
sentativos. Enquanto as teorias da 
pós-verdade negam taxativamente 
esta realidade fora delas mesmas, 
Vosotros sois mi película oferece 
uma solução intermédia: rejeitar 
a exigência de mudar diante uma 
determinada expectativa (fazer um 
filme clássico) e, ao mesmo tempo, 
aceitar fazer parte deste sistema 
de produção. Combina, pois, uma 
rejeição total com uma total acei-
tação. Esta participação é precisa-
mente um protesto face à impossi-
bilidade de levar a cabo qualquer 
projecto, seja ele político ou artís-
tico. Poderíamos dizer que, embo-
ra as teorias da pós-verdade se en-

 Vosotros sois mi 
película (Carlo
Padial, 2019)

 Empire (Andy 
Warhol e John
Palmer, 1964)

Este ensaio é resultante da convocatória CINE-
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contrem no princípio da história, 
o pseudo-documentário de Padial 
encontra-se permanentemente no 
seu final, pois as primeiras pensa-
riam positivamente em ainda assim 
combater de forma activa o sistema 
e, sendo bem-sucedidas, estabele-
cer uma nova elite ou restaurar uma 
anterior. Por outro lado, nas obras 
de Padial não há qualquer intenção 
de mudar o mundo, somente do-
cumentá-lo apoliticamente, dado 
que nada poderia ser estabilizado 
eternamente e tudo fracassaria na 
permanência, inclusivamente as 
exigências e expectativas sobre um 
filme clássico — por isso a obra final 
é a documentação desta impossibi-
lidade. Talvez seja este ponto que 
lhe confira um carácter neurótico, 
pois por um lado aceita a exigência 
de realizar uma crítica ilustrada à 
representação do cinema — opon-
do-se ao espectador passivo — e, 
por outro, nega-a romanticamen-
te — pois o seu interesse estaria na 
parte inconsciente e documental 
das imagens que filma. Nesta pers-
pectiva, Padial passaria a ser não 
um criador activo, mas uma espé-
cie de espectador activo da imagem 
imóvel, eterna, do fracasso.

Tradução: Cine Clube de Viseu
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studou pintur a e desenho na 
Faculdade de Belas Artes da Uni-
versidade de Lisboa. É membro do 
Grupo do Risco, e docente, desde 
1994, em diversas escolas privadas 
e estatais. Coordenou ateliers artís-
ticos em Portugal, França e na Ho-
landa. Tem participado em diversas 
exposições individuais e colectivas 
em Portugal, Cabo Verde, Espanha 
e Canadá. Os seus interesses pes-
soais e a sua acção criativa têm-se 
repartido entre o desenvolvimento 
do potencial humano e a docência, 
a pintura, o desenho, a criação de 
objectos plásticos, a ilustração, o 
desenho científico e o desenho de 
campo, sempre numa perspectiva 
de aprendizagem e crescimento 
contínuos. Desenvolve, na sua in-
vestigação, práticas multidisciplina-
res que medeiam estados ampliados 
de consciência na criação plástica. 
É professora Assistente Convidada 
na Universidade da Beira Interior, 
onde está também a fazer o douto-
ramento em Media Artes. É ainda 
mestranda em Ensino de Artes Vi-
suais pelo Instituto de Educação da 
Universidade de Lisboa.

!

Quando e como descobriste
o cinema?
Descobri o cinema em criança, no fi-
nal dos anos 70, em Lisboa. Normal-
mente, na época natalícia e no Dia 
da Criança, a minha mãe levava-me 
a mim e aos meus irmãos ao cine-
ma. Não raras vezes, juntavam-se os 
meus primos e tios, estes, amantes 

e grandes entusiastas de cinema. A 
noite do dia 25 de Dezembro mante-
ve durante anos este ritual da ida ao 
cinema. Era sempre uma festa! Re-
cordo estes momentos singulares 
envoltos de uma magia imensa. Os 
cinemas, pela sua escala, eram 
grandiosos, tal como as sensações 
que provocavam a partir da visuali-
zação em tela grande. Já nos anos 80 
deram-me a conhecer o Fantaspor-
to. As escolhas eram quase sempre 
criteriosas, à excepção dos momen-
tos em que a vontade de ir ao cine-
ma se sobrepunha ao filme. A Chi-
nese Ghost Story foi disso exemplo. 
Um feliz acaso quando chegámos, 
sem nada marcado, e vimos o filme 
possível naquele dia. Buscava-se o 
conteúdo mas também as sensações 
e a fruição através da descoberta, 
tal como quando procuramos te-
souros por desvelar. 
Essa relação solta e recreativa 
com o cinema parece estar muito 
marcada pela experiência da 
infância. A relação que tens com 
a pintura assemelha-se-lhe ou é 
completamente diferente?
Creio que a experiência da infância 
também foi importante na minha 
relação com a pintura, contudo é 
como se a pintura fizesse parte do 
meu interior e estivesse lá desde 
sempre. Houve algumas influên-
cias na minha infância que ajuda-

ram na definição deste meu gosto 
pela pintura. O facto de ter cres-
cido num contexto familiar onde 
sempre existiu respeito e reconhe-
cimento pela natureza, pelos seres 
e pela arte, creio que terá contri-
buído para essa sensibilização. Aos 
15 anos sabia que era o curso que 
queria seguir. Tenho um desenho 
aguarelado que a minha mãe fez aos 
oito anos, que é fascinante e que me 
inspira continuamente. A minha tia 
Teresa formou-se em pintura, na 
Escola de Belas Artes do Porto, ten-
do sido uma aluna brilhante. Desde 
que me lembro que sempre incenti-
vava os filhos e os sobrinhos através 
de princípios que estão na génese 
da educação criadora e que passam 
pela orientação sem condicionar a 
criança, potenciando a sua liber-
tação através de um conjunto de 
expressões onde a plástica também 
se encontra. Ao longo dos anos, e 
sobretudo quando frequentei as 
Belas Artes de Lisboa, alguns livros 
que ainda hoje fazem parte das mi-
nhas bibliografias, bem como cer-
tos materiais raros, foram por ela 
oferecidos. Entre 1975 e 1982, após 
a minha vinda de Moçambique, fo-
mos viver para casa dos meus "tios" 
Eduardo e Luísa. O meu "tio" foi e 
continua a ser uma inspiração para 
mim, pois, no quintal da casa onde 
vivíamos, ele construiu uma gran-

A palavra aos autores. Edição de trabalhos originais, e um olhar
sobre o estado das artes e do cinema na primeira pessoa.

A desafiar os convidados, um tema comum, a cinefilia.
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de oficina onde montava e pintava 
painéis publicitários. Passava o dia 
a contar estórias incríveis e a decla-
mar poesia enquanto trabalhava. O 
que mais me fascinava era a forma 
brilhante com que utilizava a folha 
de ouro. Isso inspirou-me muito!
De que forma é que a tua prática 
artística se cruza com a tua 
actividade docente?
Creio que não existe um cruza-
mento. Talvez alguns pontos de 
contacto e que passam, inevitavel-
mente, por já ter vivenciado certas 
preocupações, impasses e desa-
fios, não enquanto docente, mas 
enquanto aluna de artes. A minha 
prática é totalmente diferenciada 
do conhecimento e da maior parte 
dos exercícios que proponho em 
aula. Frequentemente os alunos 
perguntam se eu gosto do trabalho 
que se encontram a desenvolver. É 
sempre um óptimo momento para 
explicar que, segundo os critérios 
estabelecidos, a apreciação do tra-
balho e do percurso individual de 
cada aluno não se deixa pautar pelo 
gosto pessoal ou por qualquer tipo 
de afinidade em relação ao meu 
trabalho pessoal, sendo, para mim, 
pouco ético e desprezível do ponto 
de vista pedagógico. Sou capaz de 
dar 20 valores a um trabalho de que 
não gosto e que em nada se aproxi-
ma da minha prática artística mas 
onde reconheço excelente quali-
dade segundo os critérios estabe-
lecidos. Não sendo fácil, acredito 
que é muito importante trabalhar 
com neutralidade e considero fun-
damental que cada aluno encontre 
a sua forma pessoal de expressão 
artística. 
Nasceste em Moçambique mas 
vieste cedo para Portugal. Con-
sideras que há alguma memória 
ou outro tipo de influência dessa 
outra geografia (ou da mudança 
de geografia) no teu trabalho?
A relação com a pintura possui uma 
dimensão telúrica e cósmica! [sor-
riso] Se por um lado não prescindo 
da dimensão matérica e plástica, 
por outro, os conceitos explorados 
na minha obra relacionam-se muito 
mais com uma dimensão espiritual. 
Talvez, de forma inconsciente, exis-
tam sensações, memórias, cores e 
cheiros de África que influenciam o 
meu trabalho.

Quais são os gatilhos da tua 
inspiração? O que é que te leva a 
querer fazer uma ilustração, um 
desenho…?
Nesta altura sou muito pragmática! 
[risos] Por vezes abraço projectos 
que pela sua natureza "não espe-
ram" por qualquer momento má-
gico potenciador de accionar qual-
quer gatilho. A investigação em arte 
que me encontro a desenvolver no 
âmbito do doutoramento em Me-
dia Artes na Universidade da Beira 
Interior constitui-se sem dúvida 
como um guia ou farol. A temática e 
os processos plásticos são o gatilho 
que me direcciona para descober-
tas e/ou reencontros comigo pró-
pria e com outros seres que se sinto-
nizam nas mesmas frequências ou 
interesses. Quando a Paula Sá, gale-
rista (Galeria Trindade Porto, com 
quem colaboro há mais de 15 anos 
e a quem agradeço a confiança, a 
dedicação e a paciência) me lança 
desafios, por vezes apanha-me em-
brenhada nos estudos e nas aulas, e 
nesses momentos desperta-me para 
a prática ou seja, quando me afasto 
da pintura, a Paula aparece, qual 
anjo da guarda, e encarrega-se de 
me pôr a trabalhar! 

No âmbito do trabalho que de-
senvovo com o Grupo do Risco, do 
qual faço parte desde 2008, o gati-
lho passa pela observação atenta 
e pela magia dos espaços naturais 
e pela imersão no lugar. E nesses 
momentos deixo-me absorver pelo 
que me cerca, pelos sons da natu-
reza, pelos cheiros, pelas cores e 
formas e pela alegria e conversas 
de outros elementos do grupo que 
partilham o mesmo interesse. Re-
tomo a prática do desenho, no sen-
tido mais elementar ou primordial 
e que me liga à essência das coisas.

O interesse pelas ligações en-
tre os seres e pelos habitáculos e 
planos da nossa existência, assim 
como pela visão holística de que 
me nutro, diariamente, quanto a 
um ideal fraterno e unificador pre-
conizado por Padre António Viei-
ra, Fernando Pessoa, Agostinho da 
Silva, entre outros autores, são as 
temáticas que mais me motivam e 
que estão sempre presentes. 

Uma obra recente como a de 
Eulàlia Valldosera e a prática que 
desenvolve constituem-se, igual-

mente, como gatilhos que poten-
ciam o acto criativo, a vontade de 
desenvolver a minha investigação 
em arte e a necessidade que sinto 
de aprender continuamente. 

Contudo, não será por acaso que 
voltei a utilizar a cor após o nasci-
mento das minhas filhas Maria e 
Flor, frutos da relação com o meu 
companheiro Paulo. Do corpo nas-
cem estórias, Fábulas e Outras 
Estórias, De Afecto e de Mel foram 
algumas das exposições que poten-
ciaram mudanças e que me leva-
ram a criar. Um gatilho precioso e 
amado. Creio que o amor é o maior 
responsável!
Porquê As Asas do Desejo?
Esta obra cinematográfica marcou-
-me pela sua estética, pelos momen-
tos onde a poética  se cruza com a 
imagem, com a música e com a nar-
ração de forma multi-sensorial. Do 
ponto de vista formal, a representa-
ção dos anjos, os enquadramentos, 
a subtileza dos gestos das persona-
gens e os ambientes criados marca-
ram-me profunda e intensamente. 
Os anjos, até então, para mim, sub-
sidiários da iconografia judaico-
-cristã, passaram a habitar o meu 
imaginário criativo e plástico, con-
ferindo novos sentidos. As dimen-
sões material e espiritual, presentes 
na vida e expressas através da arte, 
tornaram-se motivo de reflexão e de 
questionamento permanentes. Es-
távamos no ano de 1987 e eu tinha 
14 anos e estava a viver um momen-
to particularmente feliz da minha 
vida pela descoberta da amizade 
e de um sentido de identidade que 
envolvia, inevitavelmente, a arte.  

 Anjos. Colagem 
e acrílico s/ tela. 
73x73 cm. 2009
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