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alguns povos da antiguidade tinham concepções circu-
lares do tempo, conviventes ou não com uma linear. De facto, para 
nós continua a haver festas e feriados anuais, estações do ano, fins-
de-semana, sessões do Cine Clube às terças, enfim, alguns marcos 
cíclicos. Mas a ideia de progresso que cinge cada gesto ou olhar 
nosso parece afastar-nos cada vez mais de um qualquer ponto dito 
anterior. Convém, então, lembrar Augusto de Campos: 

TUDO   NADA
ESTÁ   ÉPER

DITO   FEITO
TUDO   EISO

ESTÁ   IMPRE
VISTO   VISTO
NADA  TUDO
ÉPER   ÉINFI
DIDO   NITO

Mas isto a partir de quando? Quando é que ficou tudo dito?
Os nossos smartphones têm o tamanho de uma tabuinha de barro 
das mais comuns utilizada há cinco milénios na Mesopotâmia para 
registar qualquer transacção ou acto, o tamanho certo para ser mó-
vel e caber numa mão enquanto se usa a outra para escrever. E o que 
escrevemos? Os hashtags são o regresso da escrita sem espaços; os 
emojis, os nossos logogramas, cada vez mais indispensáveis, como 
parte de um sistema que veicula comunicação em tempo real —
isso é novo. 

As imagens sempre existiram — e, para um cinéfilo, a pintura 
rupestre já era cinema (veja-se Herzog e a sua Gruta dos Sonhos Perdi-
dos) — e o Homem sempre teve que as ler, mas talvez nunca tenha 
precisado tanto de se proteger delas: essa é, actualmente, a chave da 
educação pelo cinema e da formação audiovisual.

O Cine Clube considera o projecto Cinema para as Escolas uma 
das vertentes mais importantes e inabdicáveis do seu trabalho, uma 
função que nos honra e sobretudo alegra muito. Esse compromisso 
com o cinema, que não é só o filme mas é também a sala, a plateia, 
o cartaz, as críticas, o silêncio, é o caminho fecundo da inclusão, da 
confiança, da agilidade e do sossego no mundo do séc. XXI. 

A vida precisa de cinema, cada vez mais: vemos isso em vários 
lugares desta edição do Argumento, muito especialmente no dossier 
que trata cinema, educação e cineclubismo. 

Curiosamente, no post scriptum do seu texto, generoso e lúcido, 
deste número, Edgar Pêra deixa claro: é muito importante ser um 
bom espectador, um espectador competente, talvez mais importante 
do que qualquer outra coisa.

E o inverso: precisará o cinema da vida? 
No texto da Anabela Moutinho parece ficar claro que a vida do 

tempo linear e da ideia de progresso, pelo menos essa, não faz muita 
falta aos filmes, pelo menos aos de Jarman. 

E pelo menos também aos de Hitchcock, que esquece completa-
mente o livro e faz cinema. 
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os cineclubes sempre foram funda-
mentais para a cinematografia brasileira. 
Um dos primeiros foi o Chaplin-Club, fun-
dado em junho de 1928 no Rio de Janeiro. 
Desde essa iniciativa fundadora a relação 
com o meio universitário já existia, visto 
que os quatro fundadores do Chaplin eram 
estudantes universitários: Almir Castro, 
Claudio Mello, Octavio de Faria e Plinio 
Sussekind Rocha. As atividades do Cha-
plin-Club deram origem ao O Fan, revista 
de periodicidade irregular que durou cerca 
de dois anos e teve seu primeiro número 
lançado em agosto de 1928. Já na década 
de 1950, atividades cineclubistas como as 
de Octavio de Faria e Plinio Sussekind 
foram determinantes na formação de vários 
cineastas do movimento do Cinema Novo 
Brasileiro. Entre as décadas de 1960 e 1980 
os cineclubes foram, também, parte impor-
tante na resistência à ditadura militar no 
Brasil, sendo iniciativas bastante variadas 
e, em muitos casos, clandestinas. Nos anos 
1990 e 2000 os cineclubes brasileiros voltam 
a ser principalmente iniciativas universi-
tárias, mas também de organizações não 
governamentais, espaços de artes, e associa-
ções livres.

O Cine FAP é um cineclube de Curi-
tiba, cidade do sul do Brasil, organizado 
principalmente por estudantes do curso de 
Cinema e Audiovisual da Unespar (Univer-
sidade Estadual do Paraná), mas também 
contando com a participação de egressos 
do curso e pessoas da comunidade. O nome 
do cineclube vem da sigla da Faculdade de 
Artes do Paraná, instituição que abrigava 
cursos superiores de Artes do estado até ser 
incorporada à Unespar em 2013. Todas as 
segundas-feiras, às 19h, o ritual baziniano 
apresentação/exibição/debate é realizado 
no Auditório do Campus de Curitiba II da 
Unespar, tendo como público desde estu-
dantes até aposentados, já que tratam-se 
de sessões gratuitas e abertas para todos os 
interessados.

Antes mesmo da existência do curso de 
Cinema e Audiovisual da Unespar, criado 
em 2005, foi fundado o Cine FAP, como 
projeto de extensão universitária iniciado e 
coordenado por mais de 10 anos pela pro-
fessora do curso de Teatro da instituição, 
Ivanise Garcia. Em 2012 o cineclube passou 
a ser coordenado pelo professor Demian 
Garcia e a programação passou a ser feita 
pelo professor em conjunto com estudantes 
do curso de Cinema e Audiovisual. Desde 
2015 o cineclube vem sendo programado 
pelos estudantes do curso, sempre abertos 
para sugestões de pessoas da comunidade 
que se tornaram frequentadoras assíduas.

Entre 2013 e 2015 o cineclube teve rela-
ção direta com a Hatari! Revista de Cinema, 
publicação elaborada por professores e estu-
dantes do curso de Cinema e Audiovisual e 
disponibilizada gratuitamente na internet. 

Nesse período foram exibidos ciclos semestrais ligados aos temas 
abordados na revista, sendo a exposição e os debates após cada 
sessão parte importante para a elaboração dos artigos e críticas da 
Hatari!. Desta época destacam-se os ciclos: Filmes do Fim do Mun-
do (com exibições e debates sobre obras de John Carpenter, Werner 
Herzog, Mario Bava, M. Night Shyamalan, entre outros), Cinema 
Francês Moderno (com sessões dedicadas a cineastas como Jean 
Claude Brisseau, Maurice Pialat, Jean Eustache, Luc Moullet), Teen 
Movies (dedicados a filmes como A Um Passo do Abismo, Houve Uma 
Vez Um Verão, Adventureland, entre outros) e Cinema Japonês (com 
trabalhos dos diretores Hiroshi Shimizu, Kenji Mizoguchi, Yasu-
jiro Ozu, Seijun Suzuki, Koreyoshi Kurahara). Esses foram apenas 
alguns dos filmes e diretores apresentados e debatidos de forma 
passional pelos estudantes e os presentes, muitos dos quais em seu 
primeiro contato com este repertório.

A partir de 2016, já sem relação direta com a Hatari! Revista de 
Cinema, mas mantendo integrantes em comum entre o cineclube e a 
revista, o Cine FAP passou para um período de ciclos mensais, entre 
os quais: Comédia Americana Moderna, Filmes de Piratas, Bad 
Shakespeare e Tragédias Modernas. Logo em seguida os ciclos fo-
ram substituídos pelo atual formato de programação, sem vínculos 
específicos com cinematografias, cineastas ou temas, onde a cada 
mês integrantes do cineclube propõem filmes de diferentes gêneros, 
países, épocas e sensibilidades para serem exibidos e discutidos. 
O único critério exigido é que o filme seja, para o programador(a), 
objeto de sua paixão. Graças a legislação brasileira, que protege 
a exibição de obras em caráter didático, é possível que o cineclu-
be programe qualquer filme, desde que já tenham encerrado seu 
período comercial em salas de cinema. Desta forma, o Cine FAP se 
mantém graças à dedicação voluntária dos organizadores e progra-
madores, com atividades sem qualquer custo para os espectadores, 
contando apenas com o apoio da universidade para a cessão do 
espaço e dos equipamentos.

Assim, compreendemos a atividade cineclubista como fundamen-
tal para a formação do espírito crítico e para a criação de relações 
pautadas pelo amor ao cinema para além dos muros da universi-
dade. Não se trata apenas de exibir filmes, mas de uma atividade 
pedagógica e participativa, aberta a toda a comunidade.

C
in

e

SEDE
CURITIBA,
BRASIL

ALÉM DE ESTAR ASSOCIADO À FACULDADE DE ARTES DO PARANÁ, O NOME DO
CINE FAP TRADUZ A HISTÓRICA RELAÇÃO DO CINECLUBISMO BRASILEIRO COM
O MEIO UNIVERSITÁRIO, QUE REMONTA AOS PRIMEIROS CINECLUBES.
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f i l m e s e l e c c i o na d o

14 .º  f e s t i va l i n t e r na c i o na l
d e c i n e m a d e Ha n n o v e r

05

 nov.

 nov.

 nov.

 dez.

 dez.

 dez.

Um a a n i m a ç ã o i n s p i r a d a p o r U m a d a s p e r s o na l i d a d e s
m a i s  m a r c a n t e s d e vi s e U n o sé c U l o X X…

o ca p i tã o a l m e i d a mo r e i r a !



ARGUMENTO N155 BOLETIM CINE CLUBE VISEU

a carreira dele começou como pintor em 1958. e como 
cenarista de teatro, primeiro, e ópera, depois, a partir de 1960. Dez 
anos depois, filmes em Super-8. 1972, videoclips. 1976, Sebastiane. 

Mas não é sobre esse Jarman que optei por ir resgatar a uma refle-
xão com 15 anos (já!), porque me interessa mais a forma como ele 
reconstrói, redesenha e re-conta a História da Arte em, dez anos 
após aquela sua primeira longa-metragem, Caravaggio. 

Espantoso em termos visuais, cuidadosamente fotografado por 
Gabriel Beristain, com o tom elegíaco certo, é uma obra que tem a 
sensibilidade de se pretender, e ser de facto, uma verdadeira aula de 
Arte para o espectador comum e leigo. Caravaggio, o homem e o 
artista, de novo vivos entre nós. Foi Michelangelo Merisi respeitado 
na sua verdade histórica? Só se Jarman não cometesse as liberdades 
criativas que sempre foram seu apanágio. Só se Caravaggio fosse 
alguém tão aborrecido quanto um pintor contratado numa Corte e 
não o bêbedo rezingão, arruaceiro e assassino que foi. A lei deste 
filme é a da transgressão à lei. Este não é um biopic: é um bioartpic.

O que são 300 e poucos anos de distância, afinal? Na expressão de 
Leon Bersani, ‘self-recognition’. Comparemos: Caravaggio a espati-
far abordagens de temas, técnicas pictóricas, composições e enqua-
dramentos, modelos e seus tipos – uma revolução feita de carnes 
macias e róseas, fundos plúmbeos e ígneos, esgares arrancados a 
gritos, traços roubados a rudes, olhares de susto, lágrimas de cristal; 
Jarman a liderar um gay pride, na arte e na vida, bem antes de moda 
ser e comum se tornar, nos filmes e seus imaginários onde homosse-
xuais só os insinuados e convenientemente vergastados por Elizabe-
th Taylor (Brando, no caso, em inesquecível cena de Reflections in a 
Golden Eye do John Huston). Caravaggio a um tempo intelectual e 
selvagem, inteligente e arrogante, perspicaz e orgulhoso, sensível 
e difícil; retrato de Jarman, sim. Caravaggio expressando nas suas 
telas os seus desejos sexuais e as suas crises espirituais, chocando 
a sociedade e a Igreja e os nobres da época ao usar como modelos 
para quadros de santos e virgens as caras e os corpos que dominava 
com a luxúria da posse carnal, amantes que eram seus e suas na 
Roma sempre imperial; Jarman e os seus e as suas amigos e amigas, 
mais ou menos íntimos e íntimas, actores e actrizes da sua parti-
cular predilecção. Caravaggio o rebelde, o marginal, o combatente 
político, o insubmisso; retrato de Jarman, como não. Caravaggio e a 

[ n a  r e t i n a ]

sua mais que presumida homossexualidade, tal como Jarman, assim 
o sabemos, que sobre ele disse «Caravaggio brought the lofty ideals 
to earth and became the most homosexual of the painters.», «he was 
like a gay hero in a homophobic society.» Heróis gays, mesmo que – 
e até principalmente – moribundos ditando testamentos sobre ecrãs 
pintados de azul.

Presenças homoeróticas nalguns dos quadros de Caravaggio, mes-
mo que não garantidas por factos historicamente comprovados, mas 
mais do que interpretações meramente especulativas. A biografia 
de Caravaggio, tal como contada por Jarman, é extraída da leitura 
deste último dos quadros que visita no filme. Os quadros são a fonte 
da vida, e não a sua reprodução. Ou seja, e como diria Eduardo 
Lourenço, «ver é ser visto». Esta forma de construir a narrativa, pelo 
realizador que também foi o argumentista, é tão legítima quanto a 
abordagem dos quadros depois de sabida a vida. É uma estratégia 
para a investigação histórica, é uma via para a extracção do sangue 
invisível nos quadros, é uma necessidade de transfusão desse sangue 
para dar corpo a quem os criou. A vida e a história contadas em Ca-
ravaggio, o filme, contêm esses encantadores apelos contraditórios: 
oferecer-nos um retrato histórico e convidar-nos a não confirmar a 
sua autenticidade.

A título de exemplo, é o caso do assassínio cometido por Caravag-
gio, em 1606, de Ranuccio Thomasoni, que o filme coloca no centro 
de um triângulo amoroso entre ele, a mulher dele e o pintor de am-
bos, Caravaggio ele-mesmo. Factos alternativos, como diria a outra? 
Não no interior da narrativa inventada. A lógica interior desta his-
tória impele a nem lhe fazer o confronto com fontes. Como a risada 
de Mozart em Amadeus. Ranuccio existiu, com o belo corpo do actor 
Sean Bean talvez não, ou talvez sim, se foi ele o modelo de O Mar-
tírio de São Mateus, a mulher dele também, Lena, puta linda como 
a Tilda Swinton o era talvez não, ou talvez sim, se foi ela, aventa 
Jarman, o modelo de Morte da Virgem. A certa altura nada interessa 
salvo a coerência da abordagem do passado: visões muito pessoais 
desse passado, intervenções muito autorais nesse passado, face ao 
qual Jarman sempre tomou tantas liberdades, em argumentos como 
em encenações como em bandas sonoras, como, por exemplo, a 
inclusão de marchas gay no Edward II de Marlowe, a canção Stormy 
Weather em Tempest de Shakespeare ou o uso de uma máquina de 
escrever, um carro ou uma calculadora neste Caravaggio. 

Caravaggio:
FOTOGRAFIA 
GABRIEL BERISTAIN
 
MONTAGEM 
GEORGE AKERS

BIOARTPIC

de ANABELA MOUTINHO
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Dos vários tableaux vivants de que este filme é feito, de maneira a 
erigir a história, edificar os personagens, enleá-los em episódios, 
vislumbrar obras-primas, retratar temperamentos, fascinar-nos com 
um punhal que é o verdadeiro protagonista (passado pelos dentes 
frente a um cardeal pouco contido no seu desejo sexual inconfes-
sável, acariciado pela pele pouco contida por desejo sexual mani-
festado, ameaçado na garganta aterrorizada pela dúvida, letal no 
momento em que se enterra na certeza da morte), destaco A Depo-
sição de Cristo, que 8.300 caracteres não são 5.000 mas também não 
são 50.000.

No quadro de Caravaggio toda a composição está comprimida no 
espaço; 5 figuras limitadas pelo corpo deitado, abandonado, morto, 
de Cristo; os braços da Mãe Virgem muito abertos, o olhar bem 
para o alto; a mão direita da freira, num plano paralelo ao da cabeça 
de Cristo, testemunhando um gesto de bênção de alguém que 
claramente não o consegue executar; a mulher jovem, Madalena, 
segurando a sua fronte em um gesto de desespero e dor; o homem 
amparando as costas de Cristo que mal se vê, contra o fundo escuro 
da cena; finalmente o velho agarrando Cristo pelos joelhos e olhan-
do-nos fixamente; o rosto de Cristo, esse, nada tendo de auto-retrato 
do pintor.

Na cena do filme, toda a composição é mais ampla; os braços da 
Mãe Virgem ainda mais abertos, o olhar ainda mais para o alto; a 

mão direita da freira quase acariciando a ca-
beça daquele homem que ampara as costas 
de Cristo, homem esse claramente visto e 
destacado agora; Madalena parecendo estar 
a segurar o braço esquerdo da freira como 
que pedindo conforto para o seu próprio 
desespero e dor; o velho que agarra Cris-
to pelos joelhos continuando a olhar-nos 
fixamente e o rosto de Cristo, esse, sendo 
o de Nigel Terry, o actor que representa 
Caravaggio.

O que faz Jarman aqui? Identificando Cristo 
e Caravaggio, estabelece paralelos entre a 
hostilidade de que foram objecto, a perse-
guição a que estiveram sujeitos, o calvário 
que ambos sofreram? Sugere que, um e 
outro, foram mártires dos seus próprios 
desejos, pelo amor absoluto à Humanidade 
em Deus, um, pelo amor carnal humano na 
Terra, o outro? Ou, ainda, se Caravaggio é 
Cristo e a Virgem era Lena, então Cristo 
tinha uma relação carnal com a sua própria 
Mãe e por ela matou o amante de ambos? 
Mais, se foi opção de Jarman, o realizador, 
em estabelecer essa identificação entre o 
Caravaggio que ele inventou e o Cristo que 
o pintor tinha desenhado, então, se tudo 
gira em torno da figura do criador, Jarman 
é Caravaggio que é Cristo, ou seja, Jarman 
é Caravaggio e Cristo? Que tal para divinais 
provocações? Oh, Jarman, oh, nós todos, 
«God curses you! You!», grita-nos Caravag-
gio em explosão de fúria. Bem sabemos.
E como sabe bem sabê-lo bem.
 

Extracto, adaptado e traduzido do inglês, da Comunicação
pela autora, com o título The Suspended Gardens of Derek Jarman, 
proferida a 9 de Dezembro de 2002 nos VI Encontros de Cinema 
organizados pelo Cineclube de Faro.
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KAMINHOS
MAGNÉTYKOS

[ c i n e - c o s m o s ]

Apresentação da ideia e do momento do filme em construção de Pêra
— Caminhos Magnéticos, a sua nova longa-metragem. “O cinema é sempre
uma “arte impura” (à excepção talvez da animação desenhada directamente
sobre a película) e este filme acolhe influências de uma vida enquanto cineasta
e espectador.” Primeira etapa de uma nova cine-jornada, que pode ser 
acompanhada neste número, e nos próximos, do Argumento.

Um homem parado não serve para nada (...) Mas por
que se luta, então, por um caminho que não é o nosso?

BRANQUINHO DA FONSECA — RIO TURVO E OUTROS CONTOS
EDITORIAL INQUÉRITO, LISBOA, 1945, PÁG.30 

de EDGAR PÊRA
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PERDER TEORIAS (ALHEIAS) 

“quer dizer que a minha teoria de lyon não tinha sido 
mais uma acta lavrada com o único propósito de me libertar do seu 
conteúdo, talvez acta lavrada com o exclusivo propósito de escre-
ver e perder países, de viajar e perder teorias, perdê-las todas.”1 
Termina assim Enrique Vila-Matas o seu texto a propósito da sua 
teoria do romance contemporâneo (e da teoria da espera). Agora 
que iniciei outra cine-jornada com Caminhos Magnéticos relembro as 
palavras deste escritor, que insiste em criar teorias como forma de 
libertação do seu conteúdo, criar teorias para depois perdê-las por 
completo e “recuperar essa grande liberdade do espírito vago”2. Que 
teorias abandonei ao terminar O Espectador Espantado e que novas 
teorias germinaram quando comecei Caminhos Magnéticos? Fran-
cis Picabia resumiu, de forma dadaísta, estas preocupações numa 
célebre frase: “As nossas cabeças são redondas para que os nossos 
pensamentos possam mudar de direcção”.

Caminhos Magnéticos não será um filme “livre” como Lisbon Revi-
sited, por exemplo, mas pretendo que seja emocionalmente autên-
tico, na esteira de O Barão, e em contacto com forças (dramáticas 
e melodramáticas) que muitas vezes sublimo através de mecanis-
mos “formalistas”. O  facto de Caminhos Magnéticos ter um guião 
previamente definido, ao contrário de muitos dos meus filmes, não 
quer dizer porém, que a improvisação e o espanto (plástico) não faça 
parte integrante dos seus objectivos, antes pelo contrário. Mas, ao 
seguir este caminho narrativo, trocam-se as ideias pelas emoções, 
mesmo que veiculadas através de mecanismos plásticos. Penso que 
optar pelas emoções numa obra é uma forma de perder teorias, de 
transmitir ideias ao espectador através do seu “coração” e não atra-
vés da sua “mente”. Que teorias surgirão com Caminhos Magnéticos 
que terei de abandonar posteriormente?

DESCONTAMINAÇÃO ESTEREOSCÓPICA

Uma das formas que encontrei para perder as teorias desenvolvidas 
ao longo  seis anos de investigação tridimensional sobre o 
espectador (e o acto de ver cinema), foi mudar de direcção e 
começar por descontaminar-me do 3D. Precisava de olhar de 
novo para o ecrã como uma superfície plana, bidimensional, onde 
pudesse pintar (2D) em vez de esculpir (3D). Decidi filmar em 
Cinemascope3, formato que nunca utilizei, mantendo assim um 
certo nível de novidade na minha praxis.

O projecto Caminhos Magnéticos, inspirado no conto de Branquinho 
da Fonseca, A Tragédia de D. Ramon, foi a solução encontrada para 
perder as teorias, para além de abandonar a praxis 3D. Caminhos 
Magnéticos é um filme Cinemascope 2D em que as teorias são 
submergidas pela ficção, retomando o percurso traçado em O Barão. 
Em O Barão reflecti, de forma plástica sobre a cinefilia, e o especta-
dor, o Outro, foi o centro das atenções do criador. Em vez de criar os 
filmes que queria fazer dediquei-me a criar um filme que queria ver. 

Acrescentei à Tragédia de D. Ramon o ambiente de guerra civil de um 
outro conto do mesmo livro, O Conspirador, mas ao longo do tempo 
o protagonista teve diferentes nacionalidades. Começou por ser 
argentino, de Buenos Aires, depois foi americano de São Francisco 
e ainda canadiano de Montreal. Acabou por ser um francês radica-
do em Porugal desde 26 de Abril de 1974. Estas opções prendem-se 
com questões de produção e co-produção internacional. Este foi a 
primeira longa-metragem que fiz em que o protagonista não é portu-
guês e  não foi fácil chegar ao caminho certo, mas quando o Rodri-
go Areias (produtor) me falou na hipótese Dominique Pinon não 
hesitei e passado uns meses Pinon estava em Lisboa a ver cenários 
para o filme.  

O argumento do filme pode-se resumir desta forma: Raymond mar-
tiriza-se por se ter calado e consentido o casamento da jovem filha 
Catarina com Damião, um homem muito rico e muito mais velho, 
achando que era preferível a segurança financeira à incerteza num 
mundo conturbado. Vive-se sob um regime autoritário militarizado, 
ao serviço das oligarquias. Uma guerra civil está prestes a terminar. 
Nessa noite de humilhações, Raymond irá viver uma revolta interior 
numa viagem caleidoscópica, acabando por descobrir que o dinhei-
ro não é tudo. 

No Porto, em 2001, quando estive seis meses a filmar O Homem-
Teatro passava muitas vezes pelos alfarrabistas da Rua das Flores 
e numa das montras esteve durante bastante tempo exposto o livro 
Caminhos Magnéticos de um tal António Madeira, que eu desco-
nhecia tratar-se do pseudónimo de Branquinho. Apesar de gostar 
muito do título nunca cheguei a comprar o livro. Só cinco anos 
mais tarde, depois de filmar outro conto de Branquinho da Fonse-
ca, Rio Turvo, é que António Manuel Ferreira, especialista na sua 
obra, me aconselhou a ler A Tragédia de D.Ramon, que ele conside-
rava um dos melhores contos do autor. Nesse mesmo ano concorri 
aos famigerados concursos do Instituto do Cinema e perdi, como 
era habitual. Desde então nunca deixei de escrever notas sobre o 
filme, mas entretanto rodei O Barão e só depois voltei à carga com 
o projecto. Ao fim de duas tentativas tive a sorte de ver escolhido o 
projecto. Demoraram quase três anos até se conseguir fazer a sua 
montagem.

BREVE SINOPSE CONCEPTUAL

Durante a escrita do argumento comecei a conceber o filme de 
acordo com a estética que melhor se adequava ao projecto. Tendo 
em conta que se trata de um filme com orçamento muito superior 
ao que geralmente tenho para os meus filmes, pude imaginar mais. 
Como sabem, a imaginação tem limites económicos e não adianta 
imaginar cenas que não são exequíveis com os magros orçamentos 
que costumo ter. Com Caminhos Magnéticos pude combinar dife-
rentes áreas, do teatro à banda desenhada, da instalação à perfor-
mance. Um cinema todo-o-terreno, ou anfíbio — para retomar uma 
expressão de Fassbinder (apesar de o cineasta se referir apenas 
aos filmes anfíbios como aqueles que eram pensados tanto para o 
formato cinematográfico como a  série televisiva) — que não discri-
mina, em nome da pureza, outros formatos artísticos. Parece-me 
importante reconhecer que o cinema é sempre uma “arte impura” 
(à excepção talvez da animação desenhada directamente sobre a 
película) e este filme acolhe em si influências de uma vida enquanto 
cineasta e espectador.  

Elaborei então uma estratégia de rodagem que contemplasse ideias 
mais complexas do que o habitual, resultado da combinação das 
experiências acumuladas, como por exemplo a investigação teatral 
sobre o movimento de luzes dentro do mesmo plano, estratégia de 
“artificialização” que desenvolvi extensamente em O Barão e que 
teve início em trabalhos como SWK4-TV e Manual de Evasão LX94. 
Durante a preparação do filme escrevi esta introdução conceptual 
ao guião, para que todos os membros da equipa o lessem antes de 
iniciarmos as rodagens: 

teatro mental. Vejo Caminhos Magnéticos como Teatro Mental. 
O filme é um longo pensamento-sonho-pesadelo do protagonista, 
dramatizado em palcos artificiais ou em cenários naturais artifi-
cializados. Onde se localiza o palco deste teatro? No imaginário de 
Raymond. Este ponto de partida afecta todas as áreas do filme, da 
imagem ao som, da actuação à cenografia. 

harmonia na descontinuidade. A dificuldade não estará em 
criar elementos de ligação entre os planos, o que é difícil é criar uma 
estranheza que seja familiar, isto é, algo que é estranho mas ao mes-
mo tempo é aceite pelo espectador como natural. As mudanças de 
cor de plano para plano, por exemplo, são disruptivas, mas pressu-
põem fluidez. Harmonia na Descontinuidade.

documentar o imaginário. Só no que não imaginamos estará a 
hipótese (utópica) de originalidade. É no confronto do real (mes-
mo encenado) com o imaginado que poderá nascer algo único. Só 
depois de vermos é que temos um pensamento definitivo. Basta 
perceber que estamos aqui para criar imagens (e sons), despidos de 
preconceitos realistas. Nesse sentido é necessário um ponto de vista 
documental e não ficcional sobre os diferentes elementos que se 
apresentam (cenários, actores, fotografia, etc). Primeiro imaginar, 
depois olhar (para o resultado dessa imaginação que muitas vezes 
não corresponde ao que foi imaginado) e aceitar o que se apresenta, 
resultado do trabalho de todos os departamentos. Depois pensar 
numa forma de regressar aos conceitos originais aproveitando o 
real, isto é, o profílmico, ou seja, tudo o que temos à disposição no 
estúdio para filmar.

[ c i n e - c o s m o s ]
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IMAGENS DA AUTORIA DE RAFAEL MATHÉ.

1. ENRIQUE VILA-MATAS — Perder Teorias.
Tradução Jorge Fallorca. Lisboa: Teodolito, 2010, pág.85

2. Ibidem, pág.82
3. Houve até quem defendesse que o Cinerama e o Cinemascope eram 

uma forma de cinema tridimensional: “posta de lado a hipótese de
os espectadores terem de usar óculos especiais, todos os sistemas
se baseiam agora apenas na tela e nos projectores.”
in Cinema Tri-dimensional, revista Visor #1
de 25 de Abril de 1953, pág.20

continua...

obstruções criativas. Uma solução pode surgir de qualquer 
departamento, desde que as pessoas que compõem esta grande 
equipa estejam dentro do espírito do filme. Por exemplo, o guarda 
roupa pode propor um tecido para obter uma textura atrás (ou ao 
lado ou à frente) de uma personagem. Um adereço pode criar uma 
forma que, desfocada, elimina uma porção indesejável do cenário, 
etc, etc... Do mesmo ponto de vista, um actor pode contribuir cria-
tivamente, intervindo em zonas de desfoque ou criando desfoques 
ao colocar partes do corpo em certas zonas do plano, por exemplo. 
Não existe problema nenhum se não atingirmos os nossos objecti-
vos iniciais, só existirá um problema se não conseguirmos encon-
trar soluções criativas para cada plano. Não rejeitar uma ideia só 
porque não está de acordo com o conceito inicial. 

RELATÓRIOS DE RODAGEM

O Rodrigo Areias ouviu-me dizer múltiplas vezes como eu gosto de 
filmar em estúdio, mas no guião de Caminhos Magnéticos estavam 
apenas indicadas duas cenas a rodar em estúdio. Foi o Rodrigo 
que me desafiou a fazer todos os interiores do filme em estúdio, 
antecipando mais uma vez (cine-xadrezisticamente) pensamentos 
que ainda não tinha formulado. Filmámos em Guimarães os Estú-
dios da Fábrica Asa, em cenários desenhados pelo Rafael Mathé 
(director de arte), com acompanhamento cenográfico do Ricardo 
Preto (aderecista e não só) e executados pela equipa dirigida pelo 
André Dias e a Carla Rosário. Toda a iluminação do filme assenta 
numa combinação de cores, que evoluem durante o mesmo plano, 
sob a direcção de fotografia do Jorge Quintela, com manipulação 
de luzes ao vivo do Ricardo Santos. O videomapping, indispensá-
vel para este filme, esteve a cargo dos GrandPa’s Lab com efeitos 
especiais de Carlos Amaral, pré-montagem de Cláudio Vasques e 
câmara ao vivo de Rui Dias. Tanto o guarda-roupa (Susana Abreu) 
como a maquilhagem (Bárbara Brandão) contribuíram grande-
mente para essa combinação das cores. Posso adiantar que com 
o ruído constante dos projectores e das luzes, a vida não foi fácil 
para o director de som (Pedro Marinho). Elaborei com o Manuel 
Costa uma forma de usar os drones como quem usa uma grua al-
ternada com um tripé teleportável. Hoje os drones estão na moda, 
mas há muito pensava neles, quer como movimentos de câmara, 
quer como personagens, como forma de criar espectacularidade (a 
palavra espectador pressupõe a existência de um espectáculo). 

Muitos (tantos) deram uma contribuição fundamental para o filme 
(Ricardo Super-Freitas, Pedro Bastos, Tiago Afonso, etc, etc...), 
raramente tenho equipas tão numerosas (este é o terceiro subsídio 
a longas-metragens de ficção em 32 anos, há que aproveitar). 
A primeira fase de rodagens de Caminhos Magnéticos durou 18 dias. 
Começámos por filmar o Primeiro-Ministro caricatural (uma mes-
cla de diferentes figuras execráveis da história recente) interpre-
tado de forma impressionante pelo António Durães, e apercebe-
mo-nos de imediato das potencialidades da projecção de imagens 
captadas em directo. É uma estratégia que uso há muito tempo 

nos cine-concertos, mas que nunca tinha explorado numa longa-
metragem. A projecção do feedback faz com que haja um ligeiro 
atraso nas múltiplas imagens do Primeiro-Ministro. Assim o seu 
discurso é sempre pontuado pelas mesmas acções com um ligeiro 
desfasamento: quando o PM ergue um dedo, esse dedo levanta-se 
em tempos diferentes, consoante a imagem esteja mais afastada do 
ponto original. 

No segundo dia filmámos a cena do espiritismo na casa de André 
(Ney Matogrosso), um domo com superfície de projecção em 360 
graus. No início não filmámos muitos planos, mas começámos a 
descobrir o tom do filme, as cores começaram a combinar-se de 
forma harmoniosa e a invadir as personagens e os cenários. Os mo-
nólogos de André foram retirados de comunicações mediúnicas de 
Fernando Pessoa. No terceiro dia introduzimos a grande angular 
nos grandes planos e a estética do filme alterou-se radicalmente. 
Distorções Emocionais. No terceiro e último dia de rodagens com 
o Ney e seus acólitos (Diana Sá, Jorge Prendas, Valdemar Santos, 
Adelaide Teixeira e Manuela Paulo) pendurámos a câmara num sis-
tema rodopiante, de forma a aumentar a vertigem cósmica da cena. 

No dia seguinte filmámos uma cena entre os noivos Damião (Pau-
lo Pires) e Catarina (Alba Baptista) numa cama de três metros de 
diâmetro. Ao contrário das imagens projectadas do Primeiro-Mi-
nistro que eram filmadas com uma só câmara, nesta cena filmámos 
em directo mas com outra câmara pendurada no alto do domo. 
Não provocava o efeito de feedback, mas permitia ter dois pontos 
de vista ao mesmo tempo na imagem, montando (de forma cubista) 
dentro do próprio plano. No quinto dia de rodagem filmámos ima-
gens subaquáticas, mas num ambiente controlado, o que permitiu 
acrescentar cores aos personagens e ao fundo submarino.   

ps: Pelo facto de ler e escrever sobre cinema não faço 
necessariamente melhores filmes, mas penso que faz
de mim um espectador melhor. 

Que teorias abandonei ao terminar
O Espectador Espantado e que novas 
teorias germinaram quando comecei 
Caminhos Magnéticos? Francis
Picabia resumiu, de forma dadaísta,
estas preocupações numa célebre frase: 
“As nossas cabeças são redondas para
que os nossos pensamentos possam
mudar de direcção”
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cooperação entre os pares. 
Durante o processo de investigação sobre 

o campo percebemos a existência de quatro 
importantes momentos – ou de um aconte-
cimento que tenha marcado e desencadeado 
uma série de outros acontecimentos também 
marcantes. Podemos afirmar que estas qua-
tro fases juntas marcaram a história deste 
campo em Portugal. Apresentamos aqui, de 
forma sistematizada, estes quatro pontos de 
viragem na história do campo em questão: a) 
1º Ponto de viragem: o movimento da Escola 
Nova e os cineclubes chegam a Portugal; b) 
2º Ponto de viragem: alguns precursores do 
campo do cinema e educação; c) 3º Ponto de 
viragem: 1º Congresso de Literacia, Media e 
Cidadania; d) 4º ponto de viragem: o interes-
se político da EU pela literacia cinematográ-
fica, a nova Lei do Cinema e Audiovisual em 
Portugal e a criação do Plano Nacional de 
Cinema (PNC).

Os cineclubes chegam a Portugal
O cinema, de certa forma, no início do sé-
culo XX já era utilizado, mesmo que de ma-
neira modesta e em muito pequena escala, 
com o objetivo pedagógico, para se trabalhar 
com crianças e jovens na educação através 
da escola. É também nesta altura, em 1924, 
que surge no Porto a Associação dos Amigos 
do Cinema, o precursor dos cineclubes em 
Portugal. O cineclube trabalha o cinema 
de forma pedagógica quando estimula seus 
membros e a sociedade a verem, discutirem 
e refletirem sobre o cinema, levando-os a 
descobrir novas formas de verem o mundo.

A primeira associação a poder considerar-se 
um cineclube, a Associação dos Amigos do 
Cinema, criada no Porto em 1924, propor-
se-ia “fomentar o entusiasmo pela arte [do 
cinema], criando, consequentemente, o maior 
número de adeptos possível”, tendo para o 
efeito uma sede descrita como “um templo 

onde se reúnem todos os que compreendem 
o grande valor da Arte do Silêncio”. Ao que 
tudo indica, porém, seriam poucos os sócios 
a frequentar esse templo, pois até uma das 
poucas sessões cinematográficas realizadas 
decorreria como “uma reunião quase fami-
liar”, acabando a associação por desaparecer 
pouco depois. (GRANJA, 2007:365)

Em 1935 havia cerca de cinquenta locais 
onde se podia assistir a sessões de cinema. 
No entanto, “o movimento cineclubista só se 
considera iniciado em Portugal com a funda-
ção do Belcine – Clube de Cinema da Parede, 
em 1943, e com a constituição, em abril de 
1945, do Clube Português de Cinematografia 
(CPC/CCP), no Porto” (Cunha, 2007:2).

A criação dos cineclubes e o primeiro esforço 
sistemático de afirmação do cinema como 
arte na Europa parecem ter-se iniciado no 
momento em que, devido ao aumento da 
exibição de cinema narrativo norte-ameri-
cano no pós-guerra e à convergência entre os 
media literário e cinematográfico, o cinema se 
começava a constituir verdadeiramente como 
indústria cultural e espetáculo de massas. 
(GRANJA, 2007:364)

O Centro de Estudos, Documentação e 
Animação Cultural, com sede em Lisboa, é 
criado como consequência do resultado dos 
Encontros de Estudos Cinematográficos, 
instituídos em 1959, e com delegações em 
diversas zonas do país. O objetivo do Centro 
era selecionar filmes, organizar formações de 
animadores e preparar os guiões de apresen-
tação e debate que acompanhavam os filmes 
que circulavam pelas delegações.

Pinto et al.. (2010) sublinham que os cine-
clubes, em Portugal, assumem desde a déca-
da de 1950 um papel fundamental no campo 
da educação audiovisual. Após uma década 
de existência, afirma Paulo Cunha (2013), 
o movimento cineclubista em Portugal co-
nheceu um fulgor sem precedentes, dezenas 
de cineclubes foram criados em diferentes 
pontos do país, assim como os cineclubes 
nas colónias, e cita:
— 1955: Cineclubes de Castelo Branco, de 
Oliveira de Azeméis, de Aveiro, de Vila Real 
de Santo António, de Viana do Castelo, 
de Santarém, de Viseu, Clube de Cinema 
de Braga, Secção de Cinema do Círculo 
Cultural Escalabitano, Secção de Cinema do 
Conselho Cultural da Assembleia de Vale de 
Cambra, Cultura, Desporto e Turismo. 
— 1956: Setúbal, Faro, Figueira de Foz, Tor-
tosendo, Espinho, Olhanense, Torres Vedras, 
Centro Cultural de Cinema (Lisboa), Leiria; 
Beira (Moçambique), Huambo (Angola) e 
Benguela (Angola). 
— 1957: Beja; Lobito (Angola), Moçâmedes 
(Angola) e Lourenço Marques (Moçambi-
que). 
— 1958: Guimarães, Santiago do Cacém, 
Régua, Católico (Lisboa); Luanda (Angola) e 
Quelimane (Moçambique). 
— 1959: Bombarral, Moura, Universitário de 
Cinema (Porto, 2.ª tentativa), Funchal; Huila 
(Angola). 

O MOVIMENTO
CINECLUBISTA
PORTUGUÊS
E SUA 
CONTRIBUIÇÃO 
FUNDAMENTAL
PARA O CAMPO
DO CINEMA
E EDUCAÇÃO

[ d o s s i e r ]

costumamos dizer que o cinema e
educação é um antigo/novo campo do 
cinema em Portugal. Quando nos referi-
mos a este ser um antigo campo, estamos 
a enfatizar o fato dele ter surgido no país 
através da inserção do modelo da Escola 
Nova e depois com a criação dos primeiros 
Cineclubes, circunstâncias que decorreram 
nas duas primeiras décadas do século XX, e 
que podemos considerar como os primeiros 
exemplos de modelos de cinema e educação 
de que temos notícia em Portugal. 

E o que queremos dizer quando afirma-
mos que este é um novo campo?

A ausência de continuidade das políticas 
públicas, e por consequência dos projetos 
desenvolvidos nesta área, causa a impres-
são, a um observador que não conheça a 
história do campo, de que ele é novo e que as 
iniciativas que são implementadas nos dias 
de hoje, são uma grande novidade. Por um 
lado podemos atribuir esta situação à falta 
de valorização do cinema enquanto propicia-
dor de uma educação, de uma arte que tem 
em sua base um poderoso ADN que remete 
a educação. A ausência de continuidade e 
reconhecimento gera uma sensação e uma 
expectativa de que tudo que se faz no campo 
do cinema e educação é novo. Entretanto, 
basta observarmos a história do campo 
para percebermos que estamos a andar 
em círculos, a construir, desconstruir, e a 
voltar a construir, sem aprendermos com as 
experiências vivenciadas e a pensarmos que 
estamos sempre a inventar a roda.

Por outro lado, a escassez de recursos e 
de reconhecimento em relação ao campo 
contribui para a desunião dos seus pares, ao 
trabalho solitário que não valoriza a troca de 
conhecimentos e experiências acarretando 
uma constante desarticulação por parte dos 
envolvidos e protagonistas desta área, além 
de uma competição silenciosa, que poderia e 
deveria ser transformada em colaboração e 
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1. Dissertação escrita no ano de 2011.
No ano de 2015 será o 19º Encontros
Internacionais de Cinema, Televisão,
Vídeo e Multimédia de Avanca.

2. Fonte: http://www.cineclubeviseu.pt/
CINEMA-PARA-AS-ESCOLAS
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Em Portugal, como em outros países, 
observa-se um certo divórcio, que se man-
tém, de certo modo, atual ainda hoje, entre 
aquilo que Granja (2007) chama de uma 
cinefilia popular, que é pouco preocupada 
com o estatuto estético e cultural do cine-
ma, e uma cinefilia erudita/intelectual, que 
se apropria do cinema como sua arte. Os 
cineclubes vivenciaram esta dicotomia: por 
um lado precisavam atrair um número cada 
vez maior de sócios para poder legitimar 
o cinema como arte universal; por outro 
lado, tinham o desejo de elevar o cinema ao 
estatuto de arte erudita e superior, ou seja, 
arte de elite.

Mesmo quando afirmavam o carácter uni-
versal da arte do cinema, não era ao cinema 
diariamente consumido pelas massas que os 
cineclubistas se referiam, mas antes a uma 
concepção de cinema que, salvo raras exce-
ções, se afastaria consideravelmente daquele. 
Essa concepção assentava numa reflexão 
crítica sobre os modelos de representação ca-
nónica já adoptados pela indústria cinemato-
gráfica e aceites pela generalidade do grande 
público. Assim, a preferência da grande 
maioria dos cineclubes europeus iria para os 
filmes de vanguarda que rejeitavam delibera-
damente o realismo narrativo e pictórico que 
o cinema comercial começara a incorporar, 
precisamente para atrair as classes médias. 
(GRANJA, 2007:365)

Em 1972, José Vieira Marques cria o Fes-
tival Internacional de Cinema de Figueira 
da Foz. Marques vem realizando desde os 
anos de 1960 ações de formação e cursos de 
Iniciação Cinematográfica e de Cultura da 
Imagem. No ano letivo de 1972/1973, apre-
senta um curso extracurricular realizado 
na Escola Preparatória Barbosa du Bocage, 
em Setúbal. Nesta atividade já demonstrava 
uma preocupação para a “educação do es-
pectador e não para o domínio profissional 
e técnico do meio cinematográfico” (Pinto 
et al.., 2010:72).

De acordo com dados da Federação 
Portuguesa de Cineclubes, encontramos 
hoje no país cerca de 43 cineclubes. Foi nos 
cineclubes de Avanca, Faro e Viseu que sur-
giram os principais programas de educação 
audiovisual. A importância dos cineclubes 
em Portugal é destacada por Neves (2011), 
primeiramente por possibilitar uma forma-
ção de público, que tem a oportunidade de 
assistir a filmes que não fazem parte dos 
circuitos comerciais, que fogem à lógica 
dominante e que normalmente não são de 
fácil acesso. E também por suas iniciativas 
em relação aos projetos de cinema e educa-
ção, que possibilitam uma aprendizagem da 
“teoria, técnica, história e estética do cine-
ma”. Atualmente os cineclubes de Avanca, 
Viseu, Faro e Viana do Castelo (AO-Norte), 
apesar das dificuldades e do escasso apoio 
financeiro, mantêm um importante trabalho 
de cinema e educação.

O Cineclube de Avanca iniciou as suas 
atividades em Novembro de 1982, tendo-se 

vindo a distinguir pelas suas propostas sin-
gulares, como os Encontros Internacionais 
de Cinema, Televisão, Vídeo e Multimédia 
de Avanca que em Julho deste ano terão 
a sua 15ª  edição1, ao qual está associado 
o Festival de Cinema de Avanca, além de 
outros concursos e iniciativas. (…) Com mais 
tempo de existência do que o seu vizinho 
de Avanca, o Cineclube de Viseu mantém 
desde 1955 uma grande vitalidade, mesmo 
nos momentos de “adormecimento cultural” 
do Concelho. Além da divulgação e estudo 
do cinema, as suas atividades passam pela 
formação, exposições, concursos, e também 
pela dinamização de outras áreas artísticas, 
com particular relevo para a fotografia, 
através de um concurso anual.
(NEVES, 2011:56-57)

O Cine Clube de Viseu – CCV – realiza sem 
interrupção há 16 anos o Projeto Cinema 
para as Escolas, que regista mais de 32 mil 
participantes a partir dos três anos de idade. 
Dentro deste projeto encontramos diver-
sas atividades que o CCV desenvolve com 
crianças e jovens: Pequeno Cinema; Escola 
Animadas; Aprender em Filmes; Aprender 
em Festa; Sessões de Cinema; Vanguarda
e estéticas no Cinema; Workshop
de Realização.

Através do Projeto Cinema para as Escolas, 
o CCV tem promovido anualmente uma 
programação audiovisual para as escolas, 
seus professores e alunos, que os motiva a 
aprender e abrir as suas disciplinas e rotinas 
lectivas à experimentação, à formação, à 
realização e ao visionamento de filmes2.

Já o cineclube de Faro desenvolve desde 
1997/1998 um trabalho pioneiro e sistema-
tizado de cinema e educação no país, que se 
chama JCE - Juventude Cinema Escola. A 
associação AO-Norte, cineclube de Viana 
do Castelo, é atualmente a mais ativa no tra-
balho de cinema e educação com crianças, 
adolescentes, professores e escolas. Além de 
desenvolver um trabalho na divulgação do 
cinema, de visualização, também desen-
volve ao longo do ano projetos de literacia 
fílmica nas escolas, com alunos e professo-
res. Como forma de estimular a realização 
e visualização dos filmes realizados por 
crianças e jovens a Ao-Norte realiza festi-
vais de cinema, conferências e intercâmbios 
culturais, por todo país e também fora dele, 
além de produzir documentários e desenvol-
ver diferentes projetos na área educativa. 

Fundada em 1994, a Associação promove 
regularmente workshops e organiza cursos 
e ações de formação junto das escolas, ati-
vidade que se estende através de vários pro-
jetos como: Olhar o Real, Vídeo na Escola, 
Histórias na Praça e O Filme da Minha 
Vida. Anualmente organizam os Encontros 
de Cinema de Viana, da qual faz parte a 
Conferência Internacional de Cinema de 
Viana, que é um espaço de partilha e refle-
xão sobre o cinema e a escola, o cinema e a 
ciência e o documentário contemporâneo, 
novas narrativas e novas tecnologias.

[ d o s s i e r ]
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a partir de uma ideia simples – as imagens em movimento 
constituem um meio de expressão vital e distintivo, e ocupam um 
papel cada vez mais importante como parte da nossa herança cul-
tural, o Cine Clube de Viseu preparou, em 1999, um projecto global 
de intervenção com a comunidade escolar. Com o projecto CINEMA 
PARA AS ESCOLAS, o CCV promove todos os anos uma programação 
para as escolas, seus professores, alunos, que os motiva a aprender 
e abrir as suas disciplinas e rotinas lectivas à experimentação, à 
formação, à realização e ao visionamento de filmes. As acções deste 
projecto seguem algumas das orientações que definem o CCV, 
salientando-se a sua importância para um território vasto – abrange 
todo o distrito, e também outros pontos do país, e a abrangência 
de públicos – para todos os níveis de escolaridade, não esquecendo 
a formação de professores e acções para públicos em geral, assim 
como a multidisciplinaridade, cruzando diferentes áreas de criação 
artística contemporânea associadas ao cinema. 

Para as escolas, com filmes, 
do Cine Clube.

18.º ano de um projecto 
que testa a importância 
do cinema para
a literacia audiovisual,
a partir dos primeiros 
anos de escolaridade.

o projecto — o que é, e para quem?
As actividades propostas cumprem objectivos complementares, 
promovendo experiências de visionamento e reflexão (da sala de 
aula à sala de cinema), convocando, simultaneamente, a experimen-
tação do cinema e desconstrução da sua linguagem. As iniciativas 
têm cariz regular, ao longo do ano.

Desde o início, a actividade teve o objectivo de abranger todo 
o tecido escolar do distrito de Viseu. Conseguiu descentralizar e 
chegar a zonas consideradas desfavorecidas, nos 24 concelhos do 
distrito. Reconhecemos que, se na cidade e em grande parte do con-
celho de Viseu existe uma oferta cultural diversificada, em muitas 
escolas do distrito as actividades extra-curriculares são um bem 
muito raro. As actividades em que o CCV desloca formadores e ma-
terial técnico necessário à própria sala de aula foram e continuam a 
ser uma mais-valia para o ano escolar de muitos alunos.

e porquê um projecto de sensibilização

pelo cine clube?
Historicamente, as actividades que envolvem a sensibilização de 
novos públicos surgiram com o nascimento do próprio CCV. E te-
mos um percurso rico neste campo, com várias experiências, e que 
foi sistematizado em 1999 no projecto CINEMA PARA AS ESCOLAS. Os cine 
clubes portugueses foram pioneiros no estudo do cinema e na sua 
exploração como dispositivo educativo. Esta via pode representar, 
para o próprio cinema português, a possibilidade de encontrar um 
público mais informado, esclarecido, e disponível para abordagens 
criativas e específicas da sua condição.

o projecto já foi premiado, ou reconhecido

de outras formas?
Desde 2001, os filmes resultantes dos projectos de cinema de 
animação nas escolas conheceram vários prémios, de Festivais da 
Especialidade (IMAGO, AÇÃO), Instituições educativas (Instituto 
de Inovação Educacional), em Portugal e no Estrangeiro (Conseil 
Internacionel des Medias Educatifs). Prova do cariz inovador e 
premente da intervenção realizada, foi igualmente a realização de 
actividades em parceria com a ACERT, Centro Cultural de Belém, 
Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema, Coimbra Capital Na-
cional da Cultura, Teatro Municipal da Guarda ou Teatro Viriato.

A literacia mediática é uma questão
de inclusão e de cidadania na socie-
dade de informação de hoje. É uma 
competência fundamental, não só para 
os jovens, mas também para os adultos 
e as pessoas de idade, pais, professores 
e profissionais dos meios de comuni-
cação social. Graças à Internet e à 
tecnologia digital, é cada vez maior
o número de europeus que pode agora 
criar e divulgar imagens, informação 
e conteúdos. A literacia mediática é 
hoje considerada uma das condições 
essenciais para o exercício de uma 
cidadania activa e plena, evitando
ou diminuindo os riscos de exclusão
da vida comunitária.
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novos conhecimentos, 
estÍmulos para um espÍrito crÍtico

Ao aderir ao projecto PEQUENO CINEMA, as crianças tiveram a possi-
bilidade de conhecer e experimentar algumas potencialidades do 
audiovisual. Estas vivências permitiram explorar outras áreas de 
aprendizagem como as artes plásticas, a linguagem e o conheci-
mento do mundo. O papel do educador foi o de levar as crianças 
a observar, a falar e a compreender a utilidade do audiovisual e 
as várias formas de linguagem. Esta colaboração foi uma mais 
valia no processo ensino aprendizagem.

MARIA LUÍSA LEITÃO
EDUCADORA – JARDIM DE INFÂNCIA DE ABRAVESES

As crianças ficam despertas para o mundo do audiovisual, do 
cinema. É criada uma sensibilidade e um gosto para a vivência do 
cinema, o qual é um legado cultural. Simultaneamente, possibilita 
aos alunos o início da apropriação de uma diversidade da linguagem 
cinematográfica e dota-os de algum conhecimento relativamente a 
alguns marcos da sua história. Possibilita-lhes o assumir de diferen-
tes papéis: o do “realizador”, do telespectador, o do artista plástico 
(quando elabora o cartaz), apropriando-se de outros tipos de lingua-
gens para interpretar o filme escolhido.

O professor tem um papel activo nesse despertar da sensibili-
dade, pois se é o “companheiro” no caminho dos alunos por tan-
tas aprendizagens curriculares, os alunos esperam que também 
o seja neste tipo de actividade. Penso até que o projeto promove a 
inter-relação entre alunos e alunos-docente.

FÁTIMA BARBOSA PROFESSORA — EB1 PORTELA 

O espírito crítico é confrontado com a qualidade/diversidade dos 
filmes apresentados ao longo das sessões, transportando-os para 
realidades díspares de países e realizadores com vivências diferen-
tes das habituais ao nível cultural, emocional e estético. Há no final 
uma necessidade de contextualizar a obra do artista com o meio 
onde ele se insere, abrindo assim múltiplas leituras de vivências e 
experiências das quais eles não podem ficar alheios. Todos estes 
instrumentos de expressão e diversidade cultural contribuem para 
a promoção e divulgação de conhecimentos das diversas obras 
cinematográficas.

ANA CRISTINA FIGUEIREDO E JOAQUIM COSTA
PROFESSORES — AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SÁTÃO

Penso que um aluno que participe numa destas acções, princi-
palmente nas várias sessões do projecto APRENDER EM FILMES, nunca 
mais verá um filme da mesma maneira. Há um conhecimento que 
é transmitido e que produz, na minha opinião, uma transforma-
ção na forma como passamos a olhar para o cinema. O ter opor-
tunidade de pegar numa ideia, de escrever o texto, de construir os 
cenários, os actores, e de perceber como encaixar tudo isso para 
transmitir o que pretendemos, mais do que aprender as técnicas 
propriamente ditas, é verdadeiramente enriquecedor. Para além 
disso, todos estes processos de trabalho em equipa obrigam ao 
desenvolvimento de outras competências, bastante importantes, 
como por exemplo, a negociação com os pares e a gestão de pe-
quenos conflitos que por vezes surgem.

TERESA BEJA PROFESSORA – ESCOLA SECUNDÁRIA MANGUALDE 

A participação dos alunos,
vista pelos professores.

Os objectivos da escola para a participação no projecto 
CINEMA PARA AS ESCOLAS, e como se faz esta 
participação. A multidisciplinaridade do projecto,
e os resultados para a turma e os alunos, segundo
sete professores participantes em projectos recentes.

importÂncia dos espaços
eXtracurriculares 

Penso que este tipo de iniciativas extra-curriculares é enriquecedor 
por possibilitar outro tipo de aprendizagens para além do currículo 
formal. Poderiam estabelecer-se protocolos de colaboração entre 
Cine Clube e Município, no sentido de um projecto como foi o 
PEQUENO CINEMA funcionar como uma actividade de enriquecimento 
curricular, alargando, assim, o leque de ofertas que são apresenta-
das à escola e ganhando em tempo para os alunos desenvolverem as 
diferentes actividades lá propostas.

As crianças desenvolvem o seu sentido crítico, logo, ao torna-
rem-se “consumidoras” do audiovisual em geral e especificamen-
te do cinema, saberão fazer opções de acordo com esse espírito 
crítico, dado que nem tudo que é oferecido pelo mercado importa 
reter. Se ao verem pela primeira vez as curtas-metragens apre-
sentadas estranharam um pouco, por saírem fora do que diaria-
mente veem, posteriormente, pediram para visionar novamente 
esses filmes.

FÁTIMA BARBOSA PROFESSORA – EB1 PORTELA 

As iniciativas extracurriculares permitem desenvolver um maior 
espírito crítico no aluno. Quanto maiores e diferentes forem as suas 
vivências, mais à vontade estarão para emitir uma opinião funda-
mentada.

CRISTINA OLIVEIRA PROFESSORA – EB1 PORTELA 

As iniciativas extracurriculares deste tipo são sempre uma mais-va-
lia para os alunos, até porque grande parte deles não tem possibili-
dades de ter muito contacto com este tipo de acções. Se realizadas 
esporadicamente, não podemos esperar que produzam grandes 
efeitos. Se forem feitas de uma forma contínua, acredito que possam 
contribuir bastante para estimular o espírito crítico, a imaginação, a 
criatividade, e para desenvolver uma série de competências relacio-
nais, que são, como sabemos, cada vez mais importantes.

TERESA BEJA PROFESSORA – ESCOLA SECUNDÁRIA MANGUALDE 

As experiências paralelas às actividades lectivas são sempre de va-
lorizar, não só porque estimulam o lado de iniciativa voluntária por 
parte dos formandos, mas também porque lhes permite o contacto 
com a comunidade envolvente, abrindo a escola à oferta cultural. 
Para além disso, parece-me de evidenciar que o envolvimento dos 
estudantes em iniciativas de carácter extracurricular contribui para 
valorizar a formação individual de cada um, potenciando a cultura 
cinematográfica e audiovisual, e sensibilizando, ainda que de forma 
indirecta, para a necessidade de aprendizagem/actualização ao 
longo da vida. 

Conjuntamente com o relevante ampliar de saberes, as activida-
des extracurriculares, em especial quando estimulam o contacto 
com variados peritos, incitam o espírito crítico e criativo dos alunos 
e ajudam-nos a formar uma opinião crítica sustentada acerca do 
cinema e do audiovisual, em especial no panorama português.

FILOMENA SOBRAL
PROFESSORA – ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE VISEU 

[ d o s s i e r ]

É CRIADA UMA SENSIBILIDADE E UM GOSTO PARA A VIVÊNCIA DO CINEMA,
O QUAL É UM LEGADO CULTURAL. SIMULTANEAMENTE, POSSIBILITA AOS 
ALUNOS O INÍCIO DA APROPRIAÇÃO DE UMA DIVERSIDADE DA LINGUAGEM 
CINEMATOGRÁFICA E DOTA-OS DE CONHECIMENTOS QUANTO A ALGUNS MARCOS
DA SUA HISTÓRIA. POSSIBILITA-LHES O ASSUMIR DE DIFERENTES PAPÉIS:
O DO “REALIZADOR”, DO TELESPECTADOR, O DO ARTISTA PLÁSTICO
(QUANDO ELABORA O CARTAZ).

AS EXPERIÊNCIAS PARALELAS ÀS ACTIVIDADES LECTIVAS SÃO SEMPRE DE 
VALORIZAR, NÃO SÓ PORQUE ESTIMULAM O LADO DE INICIATIVA VOLUNTÁRIA 
POR PARTE DOS FORMANDOS, MAS TAMBÉM PORQUE LHES PERMITE O CONTACTO 
COM A COMUNIDADE ENVOLVENTE, ABRINDO A ESCOLA À OFERTA CULTURAL. 
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os alunos
e o projecto

Os alunos aderem entusiasticamente ao projec-
to, dado o mesmo se apresentar como inovador 
e motivador. Qual a criança que não gosta de 
se sentar numa cadeira de cinema e ver um 
filme? Então, se alguém lhe possibilita, na sala 
de aula, começar a perceber o longo caminho a 
percorrer desde um simples esboço até chegar 
ao produto final – o filme – toda essa aprendi-
zagem se mostra enriquecedora e estimulante. 
O modo como o projecto está organizado com 
actividades de exploração relativas aos filmes 
visionados, oficina de construção de brinque-
dos ópticos, oficina de cinema de animação, 
o assistir a um filme no cinema e a própria 
elaboração de um cartaz relativo a um dos 
filmes visionados são actividades que impli-
cam o mundo sensorial, a cor, o movimento, a 
imaginação… elementos que cativam a criança 
e que se revestem de um cariz prático. A parti-
cipação no projecto foi o ponto de partida para 
o levantar de um interesse pela área do cinema 
e do audiovisual que conduzirá, por certo, a 
outras experiências e outros conhecimentos.

Quanto mais cedo os alunos tiverem contacto 
com estas vivências mais precocemente será 
desenvolvida a sua sensibilidade para este tipo 
de arte – cinema/audiovisual. A motivação 
torna-se maior, neste tipo de actividades, por-
que os sentidos visão, audição, tacto, sensorial 
e estético estão a trabalhar em simultâneo e 
despertam uma curiosidade e feed-back quase 
imediatos. É óbvio que a sensibilidade se de-
senvolve gradualmente com a orientação de um 
professor/orientador e à medida que a comple-
xidade da actividade aumenta.

CRISTINA OLIVEIRA
PROFESSORA – EB1 PORTELA 

É uma participação pertinente uma vez que se 
interliga com a importância que o domínio da 
comunicação audiovisual assume na sociedade 
contemporânea e, por outro lado, proporcio-
na o contacto salutar com uma pluralidade 
de especialistas na área, o que, para além de 
enriquecedor, harmoniza uma multiplicidade 
de pontos de vista muito proveitosa. Acresce a 
tudo isto o importante contacto com conheci-
mentos essenciais que potenciam, sem dúvida, 
outras aprendizagens curriculares no domínio 
do cinema e do audiovisual.

é comum termos uma opinião formada à medida que ve-
mos um filme, no início, no meio e no fim. Ao revermos esse filme, 
é comum mudarmos de opinião, valorizando ou desvalorizando a 
primeira opinião. Também é comum confrontarmos a nossa opinião 
sobre esse filme com a de outros espetadores do mesmo filme. 
Essa opinião, a de terceiros, alicerça ou não a nossa opinião, quer 
a primeira, quer a segunda. Teremos então três ou mais opiniões 
em confronto. Qual delas é a melhor? Qual delas é a nossa? Qual 
delas corresponde aquilo que o filme é? Saberemos confrontar as 
várias opiniões, incluindo as dos autores do filme: atores, técnicos, 
realizadores?

Neste curto exemplo, vários momentos de decisão foram coloca-
dos à nossa frente: o filme é passível de uma opinião pessoal assente 
no gosto pessoal do seu espetador?; o filme  concorda com todas as 
expressões pessoais do gosto?; a opinião dos intervenientes é rele-
vante para uma opinião pessoal sobre o filme?; a opinião de todos 
– autores e espetadores – interessa para o filme?

Sendo certo que o filme pode querer encontrar o seu público, 
então podemos concordar que cabe a este ser receptivo ao propósito 
do filme – comunicar. Porém, se o filme não comunica: porque o es-
petador não o recebe, não o compreende, tem uma opinião negativa? 
Será caso para o rejeitar? Não haverá da parte do comunicador uma 
procura de comunicação que seja perceptível por um público e não 
por outro? Então, ao espetador é pedido que faça o mesmo esforço 
de comunicação que o comunicador, que os autores do filme. Se, 
mesmo assim, ainda houver pontos de contacto não acertados, deve-
mos nós, espetadores, recusar a experiência da comunicação?

Entendendo o filme como objeto artístico do cinema, então cada 
objeto-filme traz consigo os princípios de comunicação. Alguns 
deles serão imediatamente reconhecíveis (gosto/não gosto), outros 
não (compreendo/não compreendo), e outros ficam em suspenso 
(gosto, mas não compreendo/não gosto, mas quero compreender). 
Em qualquer dos momentos, o filme desafia o espetador a tomar 
posição: sou eu em cada momento do filme por intermédio do per-
sonagem?; sou eu que me reconheço naquela situação que já vivi ou 
gostava de viver?; não sou eu mas gostava de ser?; não sou eu e ainda 
bem que não sou? Esse momento desafiante desde a expectativa do 
início subtrai o espetador à sua subjetividade e lança-o nos braços 
dos personagens, congratulando ou frustrando o espetador. Noutro 
momento, o espetador quer que o personagem aja de acordo com o 
seu desejo: sei que não sou eu mas podia ser; mesmo não sendo eu 
nem querendo ser eu, já agora não perco nada em saber se podia ser 
eu ou não. Esta comunicação via espetador-personagem também se 
pode estender ao momento da criação: eu não fazia assim; eu não 
escolhia aquele/a ator/atriz; eu não escolhia aquela história, lugar, 
tempo, etc. Podemos, então ter um espetador que se projeta e iden-
tifica com os personagens e um espetador que se projeta e identifica 
com os autores.

Os vários momentos do filme resumem as várias vontades de 
quem o faz e de quem o refaz após ser visto. O filme pode responder 
ou não ao seu espetador, caso ele lá procure algo que não sabe nem 
conhece. O filme pode, então, proporcionar o reconhecimento ou o 
conhecimento do espetador. Ou interrogá-lo e intrigá-lo. Não é esse 
o objetivo da arte?

Este texto segue a norma do novo acordo ortográfico.

O FILME
E O SEU
ESPETADOR

*Professor auxiliar da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. 
Investigador Integrado do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século 
XX da Universidade de Coimbra.
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I. INTRODUÇÃO

alfred hitchcock, realizador de os pássaros, filme

subtilmente inspirado no romance homónimo de Daphne du Mau-
rier, questionado por François Truffaut sobre as relações entre a 
literatura e o cinema, em geral, e sobre a sua obra e o romance que 
lhe deu origem, em particular, afirmou: «Fala-se muitas vezes de 
cineastas que, em Hollywood, deformam a obra original. Sempre foi 
minha intenção nunca o fazer. Leio a história só uma vez. Quando a 
ideia de base me convém, adopto-a, esqueço completamente o livro 
e faço cinema. Era completamente incapaz de lhe contar “Os Pás-
saros” de Daphne du Maurier»1. Com esta reflexão, o cineasta foca 
algumas das mais candentes questões inerentes às complexas rela-
ções entre a literatura e o cinema, como o problema da adaptação 
(conceito e dificuldades operatórias na transposição intersemiótica) 
e a independência estética do filme face ao texto escrito enquanto 
matriz original. Nesta linha, sopesando as palavras de Hitchcock, 
parece-nos pertinente eleger como ideal doutrinador em qualquer 
comparação o seguinte pensamento de Karel Boullart: «Toute com-
paraison est necessairement partielle, les choses ne sont identiques 
qu’ à elles-mêmes»2.

Tendo em mente este ponto de partida, o presente trabalho pre-
tende equacionar algumas das especificidades que afectam o diálogo 
entre estes dois sistemas semióticos, considerando que assumimos a 
narratologia como eixo e ciência instrumental, capaz de estabelecer 
uma ponte entre ambos, construindo um duplo olhar, à semelhança 
do deus romano Jano, que já elegemos como símbolo.

Entre passado e presente, entre a diacronia e a sincronia, entre 
a convergência e a divergência, entre os movimentos, as correntes 
estéticas e as escolhas pessoais, entre a investigação suportada por 
um corpus teórico (a primeira parte da dissertação) e a avaliação de 
um caso em particular, o de Vergílio Ferreira (a segunda parte), o 
nosso duplo olhar instituiu uma caminhada desde a questionação de 
algumas problemáticas corticais até alcançar um estudo centrado 
num escritor português contemporâneo, tentando sempre um equi-
líbrio entre os dois horizontes definidos, capaz de sugerir caminhos 
de leitura e de análise.

Cientes da complexidade dos dois universos escolhidos e da 
fluidez de fronteiras entre ambos, o nosso objectivo foi somente o de 
suscitar o diálogo entre literatura e cinema. Pretendemos recolher, 
nos momentos de dissídio e de simbiose, alguns sinais para a edifi-
cação de itinerários de estudo, que neste trabalho apenas aflorámos, 
face à dimensão titânica do esforço de compreensão global dessas 
interacções que ultrapassam largamente os constrangimentos natu-
rais de uma dissertação, limitada por questões temporais, proces-
suais, científicas e metodológicas.

Inicialmente, Vergílio Ferreira parece instituir-se como um 
irredutível defensor da literatura, elevando-a perante todas as outras 
artes. Contudo, verificámos que o autor sofreu gradualmente uma 
metamorfose desta irredutibilidade, permitindo várias aproxima-
ções ao cinema.

A sétima arte encontra-se presente na produção escrita vergiliana, 
nomeadamente na Conta-Corrente e no Espaço do Invisível, dedican-
do-lhe o escritor algumas páginas de análise fílmica, observações 
sobre o valor do cinema e reflexões várias inspiradas em filmes. 
Como a barreira do irredutível se esbatia, questionámos a (im)
possibilidade de a escrita vergiliana ter assimilado características 
da narrativa fílmica, principalmente técnicas específicas que se espe-
lhariam em alguns dos seus romances. Assim, tivemos em mente a 
opinião de vários críticos da obra vergiliana que defendem a presen-
ça de marcas cinematográficas na sua produção romanesca, como é 
o caso do seu defensor mais acérrimo, o realizador Lauro António, 
que escreveu de forma inequívoca: «Como escritor, Vergílio Ferreira 
tem fornecido inspiração a vários cineastas; como memorialista e 
ensaísta, tem repensado o cinema, numa perspectiva própria; como 
autor de uma importante obra literária, conta com uma decisiva 
influência da narrativa e da montagem cinematográficas»3. Por outro 
lado, não olvidámos outros autores que consideraram Vergílio Fer-
reira alheio ao cinema, como é o caso de Luís Mourão4.

Entre a recusa e a atracção, Vergílio Ferreira não ficou indiferente 
ao cinema. Apesar de sempre considerar a literatura como uma arte 
maior, julgamos que terá sentido um apelo transcendente e alquími-
co do cinema, vendo-o como um espaço misterioso, entre a palavra 
e a imagem, capaz de construir distintos laços com o tempo e o 
espaço, tal como fazia o escritor nos seus romances. Pensamos que 

o cinema constituía um espaço do indizível, uma dimensão etérea, 
(meta)física, capaz de ilustrar e imortalizar ideias e problemáti-
cas, possibilitando a exploração e a visualização dos pensamentos 
íntimos. Poderia funcionar como uma sublimação da própria escrita 
vergiliana, na linha do que Edgar Morin definiu como a capacidade 
que a sétima arte tem para exprimir a unidade humana, constituin-
do um esperanto universal, sendo-o de forma efectiva e afectiva 
urbi et orbi, principalmente porque «O filme, ao mesmo tempo que 
representa, significa. Abarca o real, o irreal, o presente, o vivido, a 
recordação e o sonho, a um nível mental idêntico e comum. (...) O ci-
nema torna não só compreensível o teatro, a poesia e a música, como 
também o teatro interior do espírito: sonhos, imaginação, repre-
sentações: essa espécie de cinema em miniatura que temos na cabeça» 5. 
Vergílio Ferreira, analisando a problemática da transposição de um 
livro para um filme, reflecte sobre esta dimensão etérea no cinema 
afirmando: «Imediatamente esse problema num filme determina-
se radicalmente no caminho sinuoso que passa entre o dizível da 
imagem e o indizível que se procura – entre a irredutibilidade do que 

de LUÍS MIGUEL CARDOSO
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se nos mostra na tela e o informe da construção imaginativa operada 
num livro de ficção»6.

A questão do indizível em Vergílio Ferreira afecta não só a sua 
produção romanesca, mas também a sua escrita ensaística. Paulo 
Serra, interrogando-se sobre o significado deste conceito, de acordo 
com as leituras vergilianas, lembra que o trabalho do artista será, 
antes de mais, aprender a dar a ver a face do indizível, ele que está 
no acto de pensar e para lá dele, no sentir e para lá dele, destacando 
o valor do silêncio para se poder chegar a um ponto de aproximação: 
«Se o indizível é, simultaneamente, condição e limite do dizível, só 
pode chegar-se à condição e ao limite através do condicionado e do 
limitado. O que significa que o silêncio não é, e mais uma vez ao 
contrário do que pretende o Wittgenstein do Tractatus, um ponto de 
partida mas de chegada: não é antes de tentarmos dizer o indizível 
que devemos ou podemos calar-nos sobre ele, mas apenas depois, 
quando já tentámos dizer tudo; só aí o silêncio ganha sentido, é o 
sentido»7.

Fernanda Irene Fonseca, ponderando esta mesma problemática, 

VERGÍLIO
FERREIRA

Literatura
e Cinema
observa: «Parece-me inegável que o indizível, esse limite sempre 
perseguido por Vergílio Ferreira, é o não comunicável. O espaço 
do indizível é o espaço vazio de interlocutor»8. No nosso trabalho, 
considerámos que o escritor se relacionou com o cinema como se 
este também fosse um espaço do indizível, um limite que acabou por 
ser perseguido pelo romancista, ansiando pela sua dimensão (meta)
física, num combate agónico face à inexistência de um interlocutor e, 
neste sentido, pensamos que a sétima arte poderá ter sido vista pelo 
autor como mais um caminho na sua eterna busca, sintetizada por 
Fernanda Irene Fonseca da seguinte forma: «O indizível, a Palavra 
inatingível que foge sempre à frente daquela que se conseguiu dizer, 
é a palavra que tenta chegar ao TU, ao OUTRO. A escrita de Ver-
gílio Ferreira abre para esse espaço do indizível, num desafio, numa 
luta incansável contra os limites do dizível erigido em síntese de to-
dos os limites, numa procura infindável da palavra ainda não dita»9.

Foi provavelmente devido a esta busca que Vergílio Ferreira acei-
tou, com um contido entusiasmo, o interesse de Manuel Guimarães 
e, posteriormente, de Lauro António, em adaptar romances seus.

Em Literatura e 
Cinema, editado 
no início de 2017, 

Luís Miguel 
Cardoso reflecte 
sobre o diálogo 
entre palavra e 

imagem na obra 
vergiliana, na qual 

vários críticos 
encontram marcas 
cinematográficas, 

como é o caso 
do seu defensor 

mais acérrimo, o 
realizador Lauro 

António. 
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II. CÂNTICO FINAL: DE VERGÍLIO FERREIRA

(1960) A MANUEL GUIMARÃES (1975) —

MÁRIO E O ESTATUTO (META)FÍSICO DA ARTE

uma das conexões mais pertinentes 
entre a literatura e cinema que podemos 
encontrar em Vergílio Ferreira é o conjunto 
das adaptações dos seus livros para a tela.

Relegando para segundo plano os projec-
tos de adaptação não concluídos, e que já 
referenciámos no capítulo anterior, elegemos 
os dois textos literários que conheceram 
uma metamorfose da letra para a imagem.

O principal problema neste campo de 
reflexão é a transmutação do labirinto meta-
físico e ideológico em que se insere a palavra 
vergiliana no texto escrito, para o labirinto 
estético, narrativo e ideológico do cinema 
que interpreta o texto original e o tenta tra-
duzir através da imagem.

Assim, os realizadores Manuel Guima-
rães e Lauro António sentiram a dificuldade 
específica do texto vergiliano em se deixar 
transfigurar para o plano das imagens 
devido, acima de tudo, à dimensão esfín-
gica do processo de leitura que advém da 
natureza filosófica e reflexiva do texto, entre 
a imanência e a transcendência, entre o 
mundo empírico e o cosmos interior do su-
jeito pensante. Neste plano, os realizadores 
enfrentaram o labirinto das opções que uma 
adaptação acarreta. 

Pretendemos equacionar as opções 
de Manuel Guimarães e Lauro António, 
avaliando a construção narrativa no filme 
e a dimensão de referencialidade concer-
nente ao texto escrito, respeitando sempre 
uma coordenada que já invocámos muitas 
vezes: livro e filme são objectos estéticos 
que valem per se. Segundo esta premissa, o 
livro é apenas o ponto de partida e o filme o 
ponto de chegada. Iremos avaliar o critério 
que os realizadores elegeram para proceder 
ao processo de transmutação: a fidelidade. 
Assim, com este trabalho, desejamos avaliar 
as opções narrativas, estéticas e ideológicas 
dos realizadores na construção dos seus tex-
tos fílmicos. Com o nosso texto, investiga-
mos a edificação do filme e as suas relações 
com a fonte e, neste sentido, não iremos 
caracterizar os romances enquanto objecto 
hermético, mas sim como génese para o hi-
pertexto, até porque os romances em causa 
já mereceram inúmeros estudos de natureza 
estritamente literária.

Já dilucidámos o conceito de fidelidade. 
Neste capítulo, utilizaremos esta referência 
com o significado que os realizadores tive-
ram em mente: respeito pelo autor, respeito 
pelo texto original, busca de equivalentes na 
imagem para a palavra do romance.

No caso de Cântico Final, o primeiro 
romance vergiliano a ser transposto para o 
ecrã, constatamos que Manuel Guimarães10  

optou deliberamente por uma adaptação 
que seguisse a «letra» do texto. Significa esta 
nossa visão que o realizador utilizou o texto 
de Vergílio Ferreira de uma forma tão literal 
que acaba por ilustrar a ausência de virtu-
des numa fidelização extrema. O realizador 
tentou alimentar o seu guião com excertos 
do romance, esquecendo que um filme 
não é uma ilustração do texto. Criaram-se 
assim muitas situações no filme de uma 
estranha e quase caricatural «teatralidade» 

no desempenho das personagens, «recor-
tadas» do romance vergiliano sem uma 
devida transfiguração semiótica. Esta é uma 
excelente exemplificação de uma fidelização 
que falhou pela sua natureza exacerbada, 
mostrando a validade do seguinte juízo de 
Gimferrer: «…la historia de las adaptaciones 
cinematográficas de novelas famosas ofrece 
un elocuente muestrario de fidelidades 
estériles…»11.

Manuel Guimarães pretendeu ab initio 
uma proximidade a Vergílio Ferreira. O 
escritor, entusiasmado com o projecto, não 
refreou o seu interesse e participou activa-
mente ao longo de todo o processo (aliás, 
uma ligação similar entre realizador e escri-
tor viria a acontecer posteriormente em Ma-
nhã Submersa). Segundo o escritor, a única 
condição que colocou a Manuel Guimarães 
foi a manutenção do «espírito» da obra12. O 
produto final acaba por revelar-se muito dis-
tante do romance, se equacionarmos méritos 
estéticos das duas obras. Apesar de Vergílio 
Ferreira ter sido manifestamente benévolo 
nas apreciações que fez ao filme de Guima-
rães13 (ainda sentia a lisonja de um romance 
seu ter sido escolhido para uma adaptação 
cinematográfica), não deixou de apontar 
marcas menos felizes desta transposição, 
desde a escolha dos actores à arquitectura 
narrativa (opções espaciais, construção dos 
diálogos – nos quais o escritor ainda operou 
algumas transformações –, opções tempo-
rais). Sobre estas divergências, Teresa Maria 
Gonçalves recorda que a proposta que foi 
feita sobre a adaptação do seu romance cen-
trava-se na circunscrição do filme na vida 
imediata do pintor e suas dificuldades de 
realização, localizando uma sociedade utili-
tária e perspectivando a dimensão social do 
livro. Na verdade, a revolução de 1974 não 
tinha deixado indiferente o realizador, como 
aliás se vê na inflexão que introduz no final 
do filme, na já citada cena do fuzilamento14.

Cântico Final viria a revelar, mais uma 
vez, que uma adaptação é sempre uma 
leitura. Não obstante os desejos de Guima-
rães e de Vergílio Ferreira em criar um filme 
fiel ao romance, os trâmites da rodagem e 
da posterior montagem feita por Dórdio 
Guimarães deram origem a uma «visão» do 
texto original. É que uma adaptação, ainda 
que marcada por uma fidelização explícita à 
essência semântica do texto original, implica 
sempre uma transfiguração, perpetrada 
num exercício de recriação estética, da qual 
não podemos separar as respectivas impli-
cações epocais, ou seja, estabelece-se um 
cruzamento nas linhas do texto matriz de 
movimentos sociais e históricos, contextos 
psicológicos e culturais, e procedimentos 
formais15. Esta influência do contexto histó-
rico condiciona, de forma clara, as opções 
do realizador, principalmente o desenlace do 
filme, absolutamente distinto do romance. 

No caso dos romances de Vergílio Ferrei-
ra que foram transpostos para o ecrã, impor-
ta eleger as situações de divergência que os 
textos fílmicos ilustram, de modo a encon-
trarmos uma leitura ideológica distintiva. 

Estabelecemos uma análise entre o que 
Genette designou por «hipotexto» (texto 
A) e «hipertexto» (texto B), sem a explícita 
e eterna espada de Dâmocles da fidelidade 
que paira sobre os estudos comparatistas 

There are many kinds of relations which 
may exist between film and literature, and 
fidelity is only one – and rarely the most 
exciting.
BRIAN MCFARLANE, NOVEL TO FILM.
AN INTRODUCTION TO THE THEORY OF ADAPTATION

[ l i t e r a t u r a  e  c i n e m a ]
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entre um livro e um filme, porque denotam 
uma visão cerceadora que considera a obra 
cinematográfica uma simples «tradução» 
ou uma «transferência», evidenciando, mais 
uma vez, a subalternidade do texto fílmico 
ao escrito. Assim, buscamos as marcas do 
diálogo estético, narrativo e ideológico e a 
capacidade de (re)criação do texto fílmico.

O diálogo inicia-se pelo título das obras. 
Guimarães mantém o mesmo título do 
romance e instaura deliberamente uma 
conexão que se traduz na matriz narrativa 
do filme, com similitudes várias com o texto 
vergiliano. No filme, encontramos uma 
viagem derradeira de um pintor que regressa 
à sua aldeia natal para aí encontrar o fim 
físico, já próximo devido à sua doença termi-
nal. Mas este final coincidirá com um último 
esforço de criação estética, a pintura de uma 
capela, que constitui verdadeiramente uma 
afirmação «religiosa», um cântico final. Este 
fio diegético reproduz o principal vector nar-
rativo do romance e perspectiva as opções 
do realizador no processo de adaptação.

A escolha do mesmo título intensifica os 
laços semióticos entre romance e filme. Em 
Vergílio Ferreira, o título do romance não 
é apenas uma escolha, mas um símbolo da 
essência do livro, um reflexo do seu eixo sig-
nificativo mais profundo. Um título constitui 
uma orientação de leitura com consequên-
cias semânticas e pragmáticas, direccionan-
do o percurso de descodificação. Em certos 
romances, o título pode apresentar um 
registo simbólico, metafórico ou mitológico; 
em outros títulos podemos vislumbrar a soli-
citação de um caminho de interpretação que 
radica nesse mesmo título e que se entrela-
çam com a diegese16, tal como acontece em 
Cântico Final e Manhã Submersa. O próprio 
escritor confessa que a escolha de um título 
é fruto de um trabalho aturado de selecção 
e pertinência semântica: «Um título deve ser 
já de si tanto quanto possível, uma obra de 
arte. Eu faço um esforço para isso. Daí que 
eu persiga um título muito mais tempo do 
que dizem que Flaubert perseguia um ad-
jectivo. E daí que haja nos meus títulos uma 
“história” ou evolução, desde os títulos-frase 
à Giono (ou ao modo do brasileiro Érico 
Veríssimo) até à variedade que têm tido e 
não vou historiar. Mas é bom considerar-se 
que os títulos em geral têm uma história na 
história literária (…)»17.

Quinze anos separam o romance e o fil-
me. É uma separação que também contem-
pla coordenadas históricas e sociológicas 
diferentes. Guimarães opta por desvalorizar 
as orientações estéticas do romance que 
atravessam o pensamento de Mário e o seu 
círculo de amizades, elevando o contexto 
político e ideológico. O filme traduz preci-
samente a atmosfera da revolução de 1974, 
sendo as alusões mais evidentes as cenas em 
que Mário e os seus amigos debatem direc-
trizes ideológicas, e o desenlace do filme, 
com a introdução da cena do fuzilamento 
dos prisioneiros por agentes da PIDE, sobre 
a qual Guimarães não informou Vergílio 
Ferreira, originando uma crítica negativa 
por parte do escritor.

Apesar da similitude entre livro e filme 
reflectida na escolha do título pelo realiza-
dor português, as diferenças são várias. Por 
um lado, estamos a avaliar um livro e um 

1. João Bénard da Costa, «Da vida e obra de 
Alfred Hitchcock», in In Alfred Hitchcock’s, 
Lisboa, Cinemateca Portuguesa e Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1999, p.34.

2. Karel Boullart, «Ouvertures sur les autres
arts», in Maurice Delcroix e Fernand Hallyn 
(orgs.), Méthodes du texte. Introduction aux 
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filme, duas obras, duas realidades, com o 
mesmo título, mas com identidades distin-
tas. Na dissemelhança, verificamos que são 
produtos artísticos de diferentes formas de 
arte, e ainda projectos que reflectem duas 
personalidades e dois autores18.

Em todo o exercício de comparação livro-
filme não basta procurar sinais de fidelidade 
ou de equivalentes fílmicos para o texto. 
Estes dois critérios, para além de instrumen-
tos de trabalho de difícil caracterização, res-
valam para uma análise que estabelece uma 
dependência entre os dois textos. E como 
sugere Lauro António, a análise compara-
tiva sem imposições é aquela que é mais fiel 
ao próprio processo criativo, pois encaramos 
o filme enquanto re-criação através de uma 
nova linguagem e de um novo contexto de 
produção. Em síntese: «Porque o filme é 
uma obra que começa e acaba em si mesma, 
nela se encerrando por completo»19.

De acordo com tais pressupostos, só 
podemos compreender o filme se começar-
mos por analisar os motivos que levaram 
Guimarães e escolher o romance de Vergílio 
Ferreira.

Manuel Guimarães escolhe o romance de 
Vergílio Ferreira como uma estratégia para 
obter reconhecimento estético e social, num 
contexto de época dominado pelas dificula-
des de afirmação de um cinema português 
totalmente dependente do apoio estatal. 
Em 1974, o Instituto Português do Cinema, 
que existia na dependência do Ministério da 
Informação e Turismo, era a única garantia 
para viabilização de um projecto cinemato-
gráfico. Apenas as figuras gratas ao regime 
e ideias sem protagonismo político ou social 
recebiam o apoio financeiro necessário à sua 
materialização.

Guimarães possuía um caminho estético 
com características sociais bastante evi-
dentes. Desde Saltimbancos (1951), a Nazaré 
(1953) e a Vidas sem Rumo (1956), que o 
realizador escolhera a temática social como 
leitmotiv para as suas narrativas, seguindo 
as principais coordenadas do Neo-Realis-
mo, num esforço de depuração ideológica 
e de adaptação à realidade portuguesa. O 
realizador sofreu ainda as influências da 
tradição soviética dos anos 20, de Eisens-
tein e Pudovkine, do cinema americano de 
Griffith e Ford, do realismo alemão de Pabst 
e May, e do realismo poético de Prévert e 
Carné. A sua orientação social valera-lhe a 
intervenção da Censura que efectuou cortes 
na sua produção da altura, sendo o caso 
mais marcante a eliminação de mais de 50% 
do seu filme Vidas sem Rumo.
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MALFORMAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA
NOTAS SOLTAS EM TORNO DE

WERNER SCHROETER 

CINEASTA MALDITO POR 
EXCELÊNCIA, DESBRAVOU 
UMA FILMOGRAFIA AUDAZ 
E VISCERAL EM QUE A SU-
BLIMAÇÃO DE UM EROTISMO 
QUE TRANSCENDE CARIMBOS 
SE FAZ PELO EXAGERO DA 
TEATRALIDADE SUBVERSIVA, 
TÃO FORMALMENTE EXIGEN-
TE COMO DELICADAMENTE 
POÉTICA.
 
FILMOGRAFIA
SELECCIONADA:

ARGILA (1968)
EIKA KATAPPA (1969)
DER BOMBERPILOT (1970)
DER TOD DER MARIA
MALIBRAN (1972)
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o kitsch surge como manipulação da matéria dispensada, 
do detrito expelido do normal funcionamento dos corpos, em coli-
são com o circuito da funcionalidade reprodutora. A sua categoria 
estética é a da contaminação, e a sua utilização artística incomoda 
pelo facto de concretizar uma mancha que se adensa através de asso-
ciações surpreendentemente móveis, de variáveis que concorrem 
para a edificação de uma alteridade abjecta e radical. Marca de uma 
contraprodução que cria objectos inomináveis e tenebrosamente 
inúteis, cuja circulação é tão indefinida como apaixonada, contra-
riando as noções omnipresentes do propósito, do significado e da 
utilidade. Nesse sentido, o kitsch assume o exagero da irresponsa-
bilidade, a hipérbole da arte pela arte levada até ao mais funesto 
alheamento. Desenraizado por natureza, e desligado de envolvên-
cias histórico-culturais, facilmente adopta a superfície como única 
marca visível, definindo-se através de fórmulas enganadoras ou 
espalhafato inconsequente. A insistência nesse não-posicionamento 
é um dos aspectos mais perigosos do kitsch, mas também uma das 
suas marcas de liberdade. Werner Schroeter assume a sabotagem 
pela exaustão das formas, produzindo objectos sem categoria que 
infiltram os sistemas fechados da arte e do seu entendimento, recla-
mando novas desordens para exprimir um mundo em convulsiva 
negação. A marginalidade concretiza-se por uma contaminação que 
pode também ser uma existência paralela, que prefere o anonimato 
aos grandes idealismos, e é potenciada pela inclusão de objectos 
cinematográficos num contexto televisivo, na fase inicial da sua 
carreira. Uma estratégia pragmática, resultante de constrangimen-
tos e oportunidades financeiras, mas igualmente com repercussões 
no que toca à formulação de linguagens híbridas. Dificilmente 
assimiláveis ou digeríveis, pretendem suturar perdas através de 
associações encriptadas, concorrendo para uma totalidade que seja 
cultural, social, corpórea. 

Expelida do seio do Novo Cinema Alemão, a obra de Schroeter, em 
particular numa fase embrionária, aponta para essa tentativa de re-
conciliação intimista com a subtração profunda, aliviando a dor do 
passado através da reconfiguração dos fragmentos icónicos de que 
se compõe a memória do período traumático. O choque provocado 
pelo enxerto da estranheza ilegível no sistema circulatório da entida-
de-nação faz-se através de doses controladas de elementos que esta 
à partida rejeita: alianças indesejadas, palavras de ordem repetidas 
até ao esvaziamento, líderes que o povo quereria esquecer, páginas 
dos livros do passado que os homens e mulheres do futuro gosta-
riam de poder arrancar. A hipérbole permite que ideias remetidas ao 
abandono ou à repressão possam circular, escapando à necessidade 
de validade ou autorização. A natureza contraditória destas liga-
ções coloca em confronto memórias de vivências não directamente 
experienciadas e posicionamentos actuais que são influenciados por 
estas. Não se pretende alterar ou exercer controlo sobre as memórias 
mais indesejáveis, mas procurar o instante do contacto entre uma 

identidade no presente que é inconscientemente condicionada pelo 
trauma fundador e essa remota fenda identitária. Daqui resulta uma 
alteridade incómoda porque dificilmente catalogável ou enquan-
drável numa qualquer renovada mitologia colectiva que procure 
acalmar a desordem.

É esse cunho pessoal do kitsch em Schroeter, disfuncional e absurdo 
porque incessantemente rearticulado e recontextualizado, que torna 
muito difícil prever as respostas emocionais e o tipo de identifica-
ção dos públicos com as personagens que aqui os procuram, o que 
se deve aos desníveis e às fracturas que o estilo do autor impõe e 
às investigações a que estes se propõem. Mesmo que o exagero dos 
gestos possa aparentemente remeter para o comentário irónico ou 
trocista, a importância dada aos sinais dessa expressividade é signi-
ficativa, tal como a seriedade com que estes são abordados. A inde-
finição no relacionamento com estes objectos não se resume a uma 
recusa superficial, meramente não participativa, mas ao desconhe-
cimento das ferramentas a utilizar para a sua descodificação. O seu 
poder e intensidade permanecem intactos mesmo que o processo de 
assimilação seja complexo e pouco claro, cabendo a quem apreende 
os objectos procurar novas articulações que promovam a sutura das 
fissuras ancestrais.

A busca dessa origem prévia é a de um sentido que serene o descon-
forto, pelo que o carácter desorganizado e o improviso dos corpos 
em atritos inéditos materializa as movimentações que tentam 
resistir aos relatos oficiais do regime, à hierarquia inegociável das 
dinâmicas que o colectivo encena para diluir a liberdade individual. 
Questionando-se a coreografia e os mitos, põem-se em causa os 
atributos que sustentam a própria memória histórica, uma forma 
particularmente subjectiva de reconstrução, porque assente nos 
fragmentos que proclamam as nostalgias autorizadas. As citações 
passam pelas intérpretes, que assumem a tarefa com inatacável rigor 
e intensidade poética, expondo os processos da representação das 
memórias que invocam e reconvertem pela acção sabotadora do 
corpo que deforma. Mais uma vez, a hipérbole cria um fosso entre 
intérprete e papel a cumprir. Surge a familiaridade do actor que 
interpreta um actor a invocar um passado, que assim surge enrique-
cido com camadas adicionais de sentido, o que não significa que 
se apresente por isso mais claro. Esta posição incómoda, de quem 
procura descodificar um objecto que atravessou inúmeros filtros até 
chegar ao receptor final, reforça a ideia de confusão que é paralela a 
todo o processo com que demoradamente se procura digerir a náu-
sea inegociável do trauma fundador. Já não é possível interiorizar 
culpa ou procurar remissão, falham as tentativas do entendimento 
da origem da coisa primeira pelo vício do mito.

A narração falsificada, que o desarranjo performativo dos gestos das 
actrizes e a fractura de nexo e forma que a voz-off impõe, contribui 
para o trespassar cronológico de uma imagem que tanto se associa 
a uma memória encravada como à consequência de um evento que 
ainda não ocorreu, mas que inevitavelmente se repetirá. Antecipa-se 
o pesadelo que a circularidade da catástrofe valida. A projeção surge 
assim encriptada, revelando-se quando se fixar a sua temporalidade 
intrínseca, um processo involuntário que o improviso do gesticular 
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e o absurdo da conclusão ajudam a mitigar. Seria já o futuro um 
aspecto implícito do presente? Que sinais anunciavam o colapso, 
mesmo no momento de maior pujança do regime? 

Para procurar as sementes desse caos há que encetar um olhar 
retrospectivo, que procure nas origens da imagem em movimento o 
momento que antecede o domínio da linearidade sobre a pulsão ir-
racional. Reavaliar a importância dos elementos não-narrativos nes-
sa dinâmica subterrânea permite encará-lo não como um estado em-
brionário que antecipa um outro necessariamente mais evoluído ou 
avançado, mas como uma forma anterior de cinema com elementos 
definidores próprios, antes de um desvio que condicionantes econó-
micas e políticas maioritárias levaram em determinada direcção. O 
primitivismo não será assim uma anomalia a ser corrigida, mas um 
entendimento particular do mundo em que se situa o homem cria-
dor e descodificador da imagem em movimento. Confere-se maior 
destaque à heterogeneidade dos discursos e dos encadeamentos de 
formas, rejeitando a obrigatoriedade da submissão à continuidade, 
do espaço, do tempo ou da acção. Despido de artifícios suplementa-
res, e unido pela pulsão primordial do espectáculo, o cinema assenta 
desse modo no puro fascínio pela sua dimensão essencial: intervalos 
de luz e movimento.

A face mais evidente das alterações ao nível do espaço passa pela 
recusa deste como pilar da unidade narrativa, e como tal da sua 
obrigatoriedade diegética. Inauguram-se palcos definidos pela sua 
circunstância mínima; no limite, um enquadramento e o apelo a um 
público, mesmo que inexistente, mesmo que apenas imaginado ou 
subentendido. Este efeito é reforçado pelo exagero da gestualidade 
típica do teatro, pela abertura e reforço da fractura entre imagem e 
som, e pela rigidez do enquandramento estático que anula ligações 
de causalidade entre as cenas. Reforça-se ou multiplica-se a noção 
de pose, aliando a imobilidade do plano à rigidez das personagens. 
Geram-se células autónomas, segmentos com um espaço-tempo 
particular que deverão ser entendidos não como uma representação 
da actividade do presente, mas como citações de uma teatralida-
de diluída na memória traumática, o terror difuso que do púlpito 
orientava as massas perfeitamente alinhadas para a região ulterior 
do fervor irracional. O ritualismo Nacional-Socialista remete para 
a citação nostálgica de uma irrealidade romantizada que sustenta a 
sua mitologia. Esta pseudo-espiritualidade hermética na qual assen-
ta a sua distorcida cosmovisão aponta para uma beleza intocada, a 
depuração eugénica que sustenta o Reich de mil anos, mas também 
para a glorificação fetichista dos heróis que mancharam de sangue 
a bandeira com a suástica no centro. O sacrifício está na génese da 
circularidade que terminará com a alucinação da ruína, em que a 
cura das maleitas do mundo moderno se fará pela total devastação. 
O derradeiro espectáculo será encenado pela superior linha de co-
mando que do palco ordenará a eliminação sistemática dos elemen-
tos indesejados, a morte elevada à escala industrial. 

Enaltecer os elementos que circundam a face mais visível desta 
espectacularidade, mesmo que pelo alheamento e descontextualiza-
ção, e portanto, pela sua banalização, é uma estratégia que poderá 
acarretar enormes custos, como aqueles que o próprio regime 

tornou realidade a partir da sublimação do mito. Da poetização da 
morte dos heróis antigos na fundação do sentimento pátrio, pas-
sou-se à sua faceta mais descarnada: os esqueletos em marcha, as 
vítimas chamuscadas, a abstração pelo mimetismo. O absurdo do 
conflito global torna-se omnipresente imagem, e o concretizar de 
uma visão alheada dessa responsabilidade é de alguma forma cúm-
plice. A sua narcótica envolvência adormece os povos e gera a pior 
das monstruosidades, pelo que a relação do Nacional-Socialismo 
com a morte é não apenas estética, como anestésica.

A eficácia desta espectacularidade do regime assenta no desdobra-
mento de uma ideia primeira, que se concretiza através da mul-
tiplicação de efeitos individuais cuja acumulação dilui qualquer 
possibilidade de desvio à norma. O colectivo como massa impene-
trável, uno e indivisível braço estendido como flecha. A geométrica 
obsessão impõe a disciplina pela força, tentando aliviar o terror do 
disfarce e do erro imprevisto, do corpo estranho infiltrado subter-
raneamente. As mulheres marcham com gestos que reflectem uma 
teatralidade mecanizada e antagónica; estas são as personagens que 
escapam a esse controlo, as artífices da sabotagem, a corporização 
dessa tão temida desordem. Encarnam a memória como falsificação, 
expondo a evidente incapacidade em pertencer a um passado cujo 
eco mancha ainda o presente. Marcham de forma desamparada, 
são a contradição absoluta da articulação teatral das manifestações 
públicas do poder. Colocam por isso em causa uma visão homogé-
nea da história, a noção de uma memória oficial, de uma imóvel e 
petrificada paisagem fundadora. Mais que irresponsável ou satírico, 
é um humor profundamente pessimista, que define o continuum do 
passado-presente-futuro da Alemanha como entidade geográfica e 
espiritual, e por arrasto, toda a multidão conduzida pela narcose até 
um estado de superação: a fatalidade dos deuses débeis, as frontei-
ras redefinidas pela sombra e pelo ruído.

Não há um universo diegético credível e coerente, ou uma noção 
de autenticidade que se sobreponha ao estilo de histeria exasperada 
que alimenta estes corpos e vozes em close-up, e como tal, perma-
nentemente isolados. Estão alheados do mundo que os expeliu, mas 
carregam as marcas da brutalidade do trauma: a carne deformada 
e desamparada, as poses rígidas e desconfortáveis, a silhueta a 
delinear a sua descontinuidade espacial e narrativa. A voz que grita 
ou a voz que canta são uma só, distante, abafada pelo desnível com 
a imagem. Balbuciam num encriptado salivar que anuncia a sepa-
ração irreversível entre sentido e matéria. Separada da fonte, mas 
nunca cedendo à abstração, a uma transcendência rarefeita. Trata-
se de uma familiaridade difusa, em que os tons ao lado espelham 
a irreparável e distorcida natureza da disciplina, e a lírica absurda 
confunde mais do que exalta. O passado como deslumbramento eté-
reo, mais do que documento a analisar. A separação formal valida 
a irreparável falta de confiança na recordação, prevendo ou possibi-
litando a repetição da catástrofe. O líder jaz baleado num bunker, e 
ainda assim, o discurso repete-se eternizado através de outros cor-
pos, anónimos, incapazes de compreender ou explicar os fenómenos 
visíveis de uma mitologia que os ultrapassa. Seguem em uníssono, 
ofuscados pelos hinos que lideram as massas até esse espaço não 
mapeado, o perigoso território onde triunfa a vontade.

[ s u b s o l o ]
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O gosto pela arte sequencial e ilustração 
vem desde cedo, quando percebe que
consegue comunicar melhor através de
imagens do que com palavras. Banda-
-desenhada, cinema e música são as
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O seu trabalho gráfico é uma evolução 
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pelo gosto pessoal pela ficção científica,  
corridas, motores, rock’n’roll e o universo 
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escolha.
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O ESTADO DA ARTE

o que é que marca a criação artÍstica actual?
Hoje em dia é inegável a influência que o meio digital tem na criação 
artística, o ser humano a cada dia que passa está mais influenciado 
por este novo universo que é o meio digital. Cada vez mais o meio 
artístico povoa o espaço imaterial do mundo cibernético devido à 
facilidade com que se promove ou se tem acesso a espectadores dos 
quatro cantos do mundo, e isto claro, tem influencia no modo como 
produzimos arte ou pelo menos como apresentamos a imagem, hoje 
em dia existe uma grande competição pela atenção do espectador 
que cada vez mais é bombardeado com informação e nem sempre 
tem a capacidade de sintetizar toda a informação que recebe. A for-
ma como guardamos informação na nossa memória  está a mudar e 
nos dias que correm já não guardamos a informação nos nossos cé-
rebros, o que nós guardamos é o local onde podemos aceder a essa  
informação, por isso o espaço digital transforma-se numa extensão 
do ser humano.  Cada vez mais a arte e a criação artística vão estar 
viradas para as possibilidades que este novo universo/realidade 
digital nos põe à disposição. 

SOBRE O CINEMA

o  cinema é uma incontornável mais-valia

na construção da visão do mundo, ou não?
O cinema é um dos melhores testemunhos históricos que nós temos 
de outras épocas, podemos ler acerca da história mas o cinema dá-
nos a possibilidade de testemunhar a visão que determinado autor 
tinha da sua época. Isto é importante porque mostra-nos um teste-
munho estético e  cultural de influências que de outro modo seria 
impossível de adquirir. Neste aspecto o cinema tornar-se num dos 
melhores veículos para a compreensão da realidade de cada época. 

Reis
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