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SAFE (1995) É UM DOS PARADIGMAS DO ENSAIO DE FILIPE VARELA. Todd Haynes construiu um enigma que propositadamente não leva
a lado nenhum, porque tudo é sujeito a dúvida. Leva sim à hipersensibilidade, à fobia, ao isolamento e à paralisia. [P.16]
Na capa: Maria Papoila (Leitão de Barros, 1937).
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Editorial

ara aqueles de nós que se habituaram a viver nos filmes, 
talvez até inconscientemente, aqueles para quem a vida se 
foi transformando num prolongamento deles, uma decep-
cionante comparação com eles, um intervalo para pensar 
neles, para os pôr à prova, para antecipar o próximo — nem 
que seja porque, como descreve o Woody Allen na sua 
maravilhosa autobiografia, o ar-condicionado da sala de 
cinema é a única maneira de suportar a vida nos infernais

meses de Verão do Brooklyn —, este tempo pode estar a supor um confronto di-
fícil com coisas a que nos temos poupado, como: o excessivo conforto do nosso 
sofá, a ausência de desconhecidos, todos os barulhos que as paredes das nossas 
casas deixam passar — pássaros a cantar —, escassez de fugas, actos consequen-
tes, sonhos só no sono, a vida, a vida, a vida. Um choque.

E o Argumento quer vir agora como aqueles cheiros que às vezes no supermerca-
do nos levam para Shangri-La. São convites espontâneos à rememoração, inad-
vertidas experiências virtuais: de repente, uma goiaba madura e estamos cheios 
de calor, ali ao lado dos congelados. Ou uma metadona. Não sendo a expressão 
mais autêntica, aproxima-se o suficiente para nos apaziguar.

Nas páginas deste número encontrarão profusas referências a filmes que têm ins-
pirado os nossos colaboradores, desde os exemplos em que assenta a tese do Fili-
pe Varela aos tesouros de agora e outrora apontados pelo Jeff Christensen, e isto 
é o que há a fazer com eles — além de vê-los e revê-los —: espalhar as suas raízes 
e entrelaçá-las com as nossas (não percam o relato do Jeff sobre inundações e 
ciprestes, na página 22). Este Observatório, aliás, teve o seu quê de emaranha-
do: esperámos quase dois meses pela pintura, que veio por correio e demorou 
mais de metade do tempo a sair dos Estados Unidos, o que valeu comentários 
enternecedores, como “Well, that moron Trump destroyed our postal system… 
I can’t believe his moron appointee is still in office” ou “An amazing example 
of the commitment of the right wing to societal infrastructure. I’ll bet there’s an 
infrastructure in hell constructed just for them”. São notas dos dias, e, por falar 
nisso, o Cine Clube acaba de lançar nova convocatória, desta vez em parceria 
com a Transit, para artigos e vídeo-ensaios sobre pós-verdade, bolhas e o cinema 
no meio disso; espreitem a página 5 e o nosso site.

Da convocatória anterior, publicamos neste número o último ensaio, uma refle-
xão acerca do estado da crítica de cinema em Portugal, pela Cátia Cardoso.

O novo normal desta edição é o Mínimo Múltiplo Comum, da Rita Palma, que 
será a partir de agora, com muito gosto nosso, uma presença assídua, marcada 
pelo olhar atento e inquiridor sobre recantos do nosso cinema, coisas do dia-a-
-dia que se repetem, e ainda assim não vemos.

Há, porém, uma falta inevitavelmente muito sentida nas páginas deste Argumen-
to, a do Manuel S. Fonseca, esse habitante dos filmes veterano e incondicional, 
que tantas vezes nos tem presenteado com o seu olhar íntimo e versado, e a que 
tanto nos apraz poder chamar amigo. Para ele, a lutar noutras frentes de momen-
to, um agradecimento e um abraço — fiquem à espera da sua próxima Retina!
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esde 1963, com o 
Cineclube dos Estu-
dantes, a Universidade 
de Dhaka faz parte do 
movimento cineclubis-
ta. Depois de vários 
nomes e modelos de 
organização, em 1991

é finalmente estabelecida uma base institu-
cional para o Cineclube, e surge a sua desig-
nação, Cineclube da Universidade de Dhaka. 
A 15 de Julho de 1991 inicia oficialmente as 
suas actividades sob o lema “filmes melho-
res, espectadores melhores”. O Cineclube da 
Universidade de Dhaka tem-se empenhado 
para continuar a melhorar os filmes e os es-
pectadores no Bangladesh. Ainda que criado 
a partir da Universidade, o Cineclube tem 
tido um grande impacto e provocado algu-
mas mudanças na indústria cinematográfica 
e em instituições académicas relacionadas 
com o cinema. Organizamos regularmente 
oficinas, festivais de cinema, seminários, e 
mostramos filmes não só do Bangladesh, 
mas também internacionais, em várias oca-
siões, no sentido de continuar a construir o 
gosto e a qualidade de cineastas e públicos. 

Com esse mesmo objectivo, desde a sua 
fundação, o Cineclube tem organizado 
diversos festivais de cinema, onde faz uma 
mostra selectiva de filmes de todo o mundo, 
incluindo o cinema do Bangladesh, que quer 
promover e impulsionar, e filmes clássicos 
que visam familiarizar o público local com a 
história do cinema.

আমার ভাষার চলচচ্িতর্
(AAMAR BHASHAR CHOLOCCHITRO)

FILMES EM LÍNGUA MATERNA 

Desde 2002, o festival Aamar Bhashar Cho-
locchitro mostra, todos os anos, em Feverei-
ro, filmes da nossa língua materna, o bengali, 
sendo indiscutivelmente o maior festival de 
cinema bengali no Bangladesh. O festival 

nasceu para manter viva a memória do Mo-
vimento da Língua, de Fevereiro de 1952, no 
qual activistas deram a sua vida para garantir 
o estatuto de língua oficial ao bengali. Esse 
foi um ponto de partida da luta contra os 
opressores do Paquistão Ocidental que levou 
à independência do Bangladesh, em 1971. 
Este festival é a forma de o Cineclube prestar 
a sua homenagem aos mártires da língua.

As sessões contam com filmes clássicos e 
mais recentes, produzidos no Bangladesh e 
em Bengal Ocidental, retratando a história 
gloriosa do cinema bengali e dando inspira-
ção para o presente. Uma parte especial do 
Aamar Bhashar Cholocchitro é a entrega, por 
um júri, do prémio ‘Hiralal Sen’ ao melhor 
filme bangladense estreado no ano transacto.

CINEMA PARA CALOIROS

Todos os anos, desde 2003, o Cineclube 
prepara uma programação especial para 
os caloiros da UdD, com entrada livre. Os 
amantes de cinema acabados de chegar 
têm oportunidade de conhecer alguns dos 
melhores filmes de todo o mundo. Com isto 
pretendemos atrair os jovens para o cinema e 
fazer deles um melhor público.

FESTIVAL INTERNACIONAL

INTER-UNIVERSIDADES

DE CURTAS-METRAGENS

Ao longo dos últimos doze anos, o único 
festival internacional regular do Cineclube 
da Universidade de Dhaka é o Festival In-
ternacional Inter-Universidades de Curtas-
-metragens. Todos os anos, organizamo-lo 
para dar aos cineastas universitários de todo 
o mundo uma oportunidade de mostrar 
as suas obras numa plataforma interna-
cional, promovendo realizadores jovens e 
produções independentes, e distinguindo 
o seu trabalho com prémios em diferentes 
categorias, como o ‘Melhor Curta Zahir 
Raihan’ e o ‘Melhor Realizador Emergente 
Tareq Masud’, dois dos mais prestigiados. 

Uma das partes mais importantes do festival 
é o campus de talento, para os melhores rea-
lizadores. Além disso, promovemos encon-
tros entre os premiados e masterclasses com 
cineastas célebres.

Este ano, na sua 12.ª edição, dada a 
situação pandémica internacional, o festival 
realizou-se virtualmente. Recebemos cerca de 
2583 filmes de 106 países, e cerca de 200 fo-
ram oficialmente seleccionados por um painel 
de jurados. Foram atribuídos doze prémios.

OFICINA DE CINEMA

O Cineclube tem também organizado 
oficinas de cinema para jovens interessados 
em fazer filmes, dando-lhes algumas bases, 
desde a escrita à montagem, passando pela 
pré-produção e pós-produção, nos compo-
nentes criativos e técnicos. A última oficina, 
que foi a sétima, incluiu uma parte sobre pro-
dução. E o Cineclube produziu duas curtas 
realizadas por participantes. 

PROGRAMA DE MANIFESTAÇÃO

FÍLMICA INTERNACIONAL

Em 2000 o Cineclube começou o Progra-
ma de Manifestação Fílmica Internacional 
(PMFI), para apresentar clássicos de todo o 
mundo aos amantes de cinema. Ao longo dos 
últimos vinte anos, organizámos 132 PMFI. 
O programa é baseado ou nas obras emble-
máticas de um autor ou num tema ilustrado 
por filmes de vários autores. Por exemplo, 
houve uma edição dedicada a Ingmar Berg-
man, e outra à comédia britânica. Por vezes, 
críticos renomados do Bangladesh partici-
pam em debates nas sessões.

SEMINÁRIOS

Organizamos seminários com vista ao 
progresso da indústria cinematográfica 
do país, abordando diferentes aspectos da 
realidade de fazer cinema no Bangladesh, em 
temas como as dificuldades dos realizadores 
bangladenses ou áreas de desenvolvimento 
na indústria. Todos os festivais do Cineclube 
incluem um seminário sobre cinema, con-
tando com a presença de cineastas, jovens e 
consagrados, críticos, activistas, académicos, 
actores e representantes do Cineclube.

CÍRCULO DE ESTUDO

Este é um evento semanal de portas abertas. 
Para discutir vários aspectos de filmes e 
cinema, activistas do Cineclube encontram-
-se e entabulam uma conversa acerca de um 
tema previamente acordado. Um convidado 
modera e preside à discussão. Esta activida-
de é parte do desenvolvimento pessoal dos 
elementos do Cineclube, permitindo-lhes 
continuar a aprender novas dimensões do 
cinema com especialistas.

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

DHAKA, BANGLADESH
FACEBOOK.COM/DUFS.DU • TWITTER.COM/DUFS.DU
INSTAGRAM.COM/DHAKAUNIVERSITYFILMSOCIETY

Cineclube da Universidade de Dhaka
Por ocasião dos 
Dias dos Intelectu-
ais Martirizados e 
da Vitória do Ban-
gladesh, o Cineclube 
da Universidade de 
Dhaka lançou um 
programa de três 
dias, “Smritir 
Bijoy” (“a vitória 
da memória”), a 
14 de Dezembro de 
2020, em homena-
gem aos intelectu-
ais assassinados 
durante a Guerra de 
Independência do 
Bangladesh.

What’s up, CCV?
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What’s up, CCV?

Talvez o cinema nunca tenha sido um 
templo da Verdade — pelo menos não 
dessa, tão frágil, que agora se vê des-
prezada, ultrapassada. Alguns dirão que 
ele terá sido sempre um contraponto por 
excelência à realidade, muito embora 
outros falem de um espelho.

A pressa do clique, no meio de uma 
confusão entre público e privado, tem 
promovido um estado de alienação e 
extremismo que dificulta o diálogo, afas-
tando e dividindo as pessoas, fechadas 
à diferença, limitadas ao algoritmo que 
reforça e exacerba as suas convicções.

O cinema, como lugar de encontro, do 
tempo e da contemplação, da atenção 
exclusiva, de limbo entre o íntimo e o 
colectivo, pode ser ainda um porto segu-
ro, plataforma de diálogo, mediador de 
conflitos e rupturas, via de debate cívico, 

profundo e sincero, pedra angular de 
uma realidade partilhada? Do ponto de 
vista de quem faz e do de quem vê, que 
ferramentas nos dá o cinema para pen-
sar e abordar esta fragmentação?

A convocatória estará aberta de 01 de 
Março a 31 de Agosto de 2021. Os 
textos e vídeo-ensaios serão analisados 
e seleccionados por representantes do 
ARGUMENTO e da Transit: cine y otros 
desvíos. Informaremos se os textos 
foram aceites ou não durante o mês
de Outubro de 2021. A edição 171 do
ARGUMENTO (Dezembro 2021) dará 
início à publicação dos textos seleccio-
nados. A revista Transit publicá-los-á 
progressivamente em castelhano 
ao longo dos meses de Novembro e 
Dezembro. Quanto aos vídeo-ensaios, 
serão publicados na Transit e na página 
do Cine Clube de Viseu.

Mais informações em
cineclubeviseu.pt/convocatoria
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Produção local. Curtas realiza-
das no distrito de Viseu ou por 
autores do distrito, sejam estu-
dantes de cinema, auto-didactas 
ou outros talentos que despontam 
para a arte cinematográfica.

Aqui na Terra. Toda a produção 
nacional que perspectiva a 
questão de interioridade.

Viseu,
cinema
& outros
desvios.

vistacurta.pt
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---
VÁRIOS AUTORES
---
DANIEL RIBAS
E PAULO CUNHA
(EDITORES)
222 PÁGS.
2020

recisamos de censura. Censura à 
‘imprensa livre’, a qual cria uma 
versão dos eventos mundiais fan-

tasiada e o enquadramento intelectual 
para assassínios em massa. Censura à 
indústria cinematográfica por produzir em 
série apologias infantilizadas e imperialis-
tas, e pornografia pró-tortura. Censura às 
artes, cujo estatuto de imunidade à culpa 
explica e perdoa a ideologia degenerada, a 
qual permite que toda esta ‘liberdade’ seja 
possível de existir.”

P
revista Women on Scene pretende 
dar visibilidade à singularidade da 
voz de mulheres, que, através da 

criação artística no Teatro e na Perfor-
mance, projectam o seu modo de vida e de 
partilha, na reflexão, vivência e transfigu-
ração do mundo. O número inaugural é 
dedicado à encenadora, actriz — Mulher 
de Teatro — cujo vigor, talento e persis-
tência conseguiu trilhar um dos caminhos 
mais consistentes do Teatro Português: 
Fernanda Lapa.”

A

REVISTA WOS
— WOMEN
ON SCENE
---
GISELA CAÑAMERO
(COORDENAÇÃO)
---
NATÁLIA MATOS
(DIRECÇÃO EDITORIAL)
157 PÁGS.
2020

“ etade dos filmes realizados no 
ocidente são adaptações de obras 
literárias. Na base deste fenómeno, 

estão motivos de ordem comercial e artís-
tica: se o texto escrito teve êxito, o filme 
talvez o possa repetir. A partir de ensaios 
sobre a transposição para o ecrã de mitos, 
parábolas, contos, romances, bandas 
desenhadas, deste estudo ressume que a 
adaptação é um processo delicado, impli-
cando vários riscos, mas também desafios 
à criatividade de guionistas e realizadores.”

M

“

inema e Outras Artes assume-se 
como uma colecção de livros que 
reúne investigações dedicadas à 

intersecção dos Estudos Fílmicos com 
outras formas de expressão artística, numa 
constante revisitação da expressão ‘Sétima 
Arte’. O terceiro volume retoma a profunda 
e eterna relação entre Cinema, Literatura e 
Poesia. A Pintura e os múltiplos processos 
criativos são também objeto de estudo em 
várias e valiosas contribuições.”

---
ANABELA BRANCO DE 
OLIVEIRA, ANA CATARINA 
PEREIRA, ALFREDO TAU-
NAY, LILIANA ROSA
E NELSON ARAÚJO
---
LABCOM.IFP (UBI)
404 PÁGS. 2020

---
IAN F. SVENONIUS
---
CHILI COM CARNE
+ THISCO
168 PÁGS.
2020

CENSURA JÁ!

uas décadas depois do início do 
século XXI, o cinema português 
apresenta-se como uma cinemato-

grafia de grande apetência internacional, 
com actividade regular. Em anos recentes, 
sempre com as flutuações económicas do 
mercado mundial, consolidou algumas 
tendências ao nível dos modos de produ-
ção e dos aspectos estéticos e artísticos. 
Na celebração dos 20 anos da Agência da 
Curta Metragem, a obra analisa tendências, 
transformações e cineastas do séc. XXI.”

D

que a terra nos diz é que dela faze-
mos parte, mesmo no processo de 
afastamento em que nos encontra-

mos, na procura de um paraíso, que não 
existirá. Inventámos as cidades para fugir 
de uma natureza imprevisível, dura e 
hostil. Esta viagem mostra-nos as múltiplas 
dimensões de um país. Não nos é possível 
detalhar todas os episódios, as histórias, 
associadas a cada lugar, mas esta é uma 
terra plena de memória. São lugares de luta, 
de invenção da civilização e do futuro.”

O

---
DUARTE BELO E
JOÃO ABREU (TEXTO
E FOTOGRAFIAS)
---
MUSEU DA PAISAGEM
608 PÁGS.
2020

VIAGEM
MAIOR

“

PORQUE NEM SÓ DE FILMES VIVE O CINÉFILO, AS NOSSAS SUGESTÕES
DAS EDIÇÕES QUE ENCONTRAMOS NAS ESTANTES, A CADA TRIMESTRE.
UMA SELECÇÃO DO QUE NOS TOCA, NOS ENTRETÉM, OU NOS DÁ PISTAS.
LEITURAS DE CINEMA E DAS IMAGENS.

UM NOVO OLHAR 
SOBRE O CINEMA 
PORTUGUÊS DO 
SÉCULO XXI ---

JOÃO DE MANCELOS
---
EDIÇÕES COLIBRI
124 PÁGS.
2020

ADAPTAÇÃO
CINEMATO-
GRÁFICA

CINEMA E OU-
TRAS ARTES III 
— DIÁLOGOS E 
INQUIETUDES
ARTÍSTICAS

C

oleccionar estas coisas de cinema, e 
do cinema americano em particu-
lar, revela-se uma actividade pro-

fundamente transformadora das mulheres e 
dos homens que a praticam. No fundo, Cal-
vino revela-nos aquilo que todos sabemos: 
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De Papoila a Elvira,
a Criada no Cinema Português
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tende portas, anun-
cia chegadas, pousa 
tachos, levanta pratos. 
Traz um vinho fino à 
saleta ou leva um copo 
de água ao quarto. Sai 
de ceira no braço para 
ir ao mercado ou car-

rega malas escada acima. Passa de avental 
e cabelo apanhado ou perfila-se de crista e 
mãos no regaço. É figura que entra para logo 
sair ou então fica em fundo a compor o qua-
dro. A tudo responde “sim, minha senhora” e 
quase sempre em plano de conjunto. Muitas 
vezes ri, ocasionalmente chora. Geralmente a 
preto e branco, raramente em grande plano.

A criada de servir — também dita sopeira 
ou “criada para todo o serviço” — foi figura 
omnipresente na vida portuguesa durante 
as décadas que durou o Estado Novo e o 
cinema que nele se foi fazendo. Por isso, não 
é de espantar que figure de alguma forma 
na paisagem social que este cinema nos 
devolve. Mas não deixará de ser surpreen-
dente se atentarmos a que os dois filmes que, 
entre 1926 e 1974, tomaram uma criada por 
protagonista são tão diferentes quanto Maria 
Papoila de Leitão de Barros (1937) e Os Ver-
des Anos de Paulo Rocha (1963). 

Anunciando-se no genérico como uma 
“comédia popular” filmada “em Lisboa e no 
Estoril sobre película Kodak” (e isto é em si 
mesmo um programa), Maria Papoila foi a 
forma feliz encontrada por Leitão de Barros 
para fazer uso no cinema do fulgor de Mirita 
Casimiro. Na história da pastora que ruma 
à cidade em busca de uma vida melhor, para 
logo se ver enleada numa teia de enganos 
e aparências que é obrigada a enfrentar 
com sacrifício da própria honra, a jovem 
Papoila personifica as virtudes do mundo 
popular-rural face a uma certa decadência 
urbano-burguesa, obedecendo o filme a 
uma dicotomia campo/cidade tão cara ao 
ideário estado-novista. É do povo pobre e 
ignaro, mas guardião dos valores morais 
do mundo, que aqui se trata. Fosse o nosso 
foco as formas de disseminação da ideia de 
aurea mediocritas na cultura popular e muito 
se poderia ver neste filme. Mas é de criadas 
que falamos.

Maria Papoila é uma rapariga órfã, 
acolhida por uma “madrinha” para quem 
trabalha em troca de abrigo e alimento. Isto 
é explicitado logo no início do filme, quando 
a “afilhada” é encontrada a “mandriar” e as 
duas discutem com direito a arremesso de 
chouriços. Chega então a filha da madrinha, 
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Mínimo Múltiplo Comum. Pontos de vista minoritários, 
horizontes improváveis e outras narrativas que faltam: Rita Palma 

procura padrões e ausências no cinema português.

que vem de visita. A mãe gaba-a: “Ai, minha 
rica filha, como estás bonita! Estás mudada!” 
Ao que ela responde que “não há nada como 
andar a servir em Lisboa”, descrevendo uma 
cidade que deixa Maria Papoila a sonhar. 
Acto contínuo, a pastorita decide roubar — a 
honestidade do “povo” é cega aos pequenos 
delitos — o bilhete de comboio da outra (que 
é de ida e volta) e aventurar-se para a capital. 
Já em Lisboa, responde a um anúncio a pedir 
uma “rapariga da província” para criada e 
é admitida na Pensão Lisbonense. Logo de 
seguida, encontramo-la fardada no desempe-
nho do “serviço”: na cozinha, com um cestão 
de roupa para passar; num corredor, com 
uma braçada de travesseiros; a acartar água 
para os quartos... Está a aspirar o patamar 
do prédio quando uma criada de “outra 
senhora” chega com um recado para a “sua 
senhora” sobre uma ida ao teatro nessa noite. 
Entre criadas decidem logo ali aproveitar a 
folga inesperada para irem também nessa 
noite a um arraial. Aí conhece Papoila o seu 
magala, de quem se enamora, com direito a 
subsequentes passeios nas folgas e retrato a 
la minuta no Campo Grande. É uma criada 
na Lisboa dos anos 30, decalcada da realida-
de, sem dúvida, embora vista à luz amena de 
uma comédia ligeira.

Mirita Casimiro em Maria Papoila (Leitão de Barros, 1937)



Fora do retrato ficarão os abusos de vária 
ordem de que estas mulheres eram tantas 
vezes alvo dentro de portas (embora conste 
o apontamento do assédio por parte do filho 
da dona da pensão, mas que ela resolve com 
uma resoluta bofetada). De fora fica também 
o preconceito de serem mulheres indolentes 
e desobedientes (pelo contrário, Maria não 
se furta ao trabalho e, embora não se ensaie 
para responder, é cumpridora) e a fama de 
levianas. De fora fica ainda a verdadeira 
miséria de onde vinham muitas destas rapa-
rigas (Maria é órfã e pobre, mas o cenário 
do casebre da madrinha — curiosamente, 
o único cenografado e a traço grosso de 
telão — não passa de uma versão pictórica e 
pitoresca de “miséria”). Mas outra coisa não 
seria expectável numa “comédia popular”, 
género que, para mais, se estava a construir 
no cinema nacional. 

Passam 26 anos e vamos reencontrar a 
criada de servir na Ilda de Os Verdes Anos, 
agora no corpo e voz da jovem Isabel Ruth. É 
já um cinema novo, mas será outra realidade?

Do ponto de vista da intriga, o filme de 
Paulo Rocha podia resumir-se assim: Júlio 
vem para Lisboa trabalhar de sapateiro, 
conhece Ilda, uma criada de servir, e enamo-
ra-se. Um equívoco entre os dois deixa-o ciu-
mento. Quando finalmente tudo se esclarece, 
ele pede-a em casamento. Ela recusa e ele 
mata-a. E no entanto, não será propriamente 
isto que o filme nos quer dar a ver...

Como em Maria Papoila, também este é 
um filme que faz uso da dicotomia campo/
cidade e também aqui existe um desconforto 
com a vida urbana. Pode mesmo dizer-se que 
o que mata Ilda é a incapacidade de Júlio 
em compreender a arquitectura de linhas 
rectas e pontos de fuga de que se vê cercado 
e que traduz o quão estrangeira é aquela vida 
urbana tão aberta a possibilidades. Ou talvez 
Júlio a mate simplesmente por inveja da na-
turalidade com que Ilda se adapta à cidade. 
Já não há nada do heróico “povinho” em
Os Verdes Anos. Agora a oposição campo/
cidade serve o retrato de um casal desencon-
trado, que é também o mal estar de um país. 

Mas e a representação 
da criada?

Ainda o avental, 
o cabelo apanhado. 
Agora passa com 
sapatos da patroa na 
mão, logo depois volta 
com a cesta a caminho 
do mercado, mais 
tarde entra com o 
tabuleiro e o Sarudon
para a dor de cabeça da “sua senhora”. Sai 
nas folgas para passeios com o namorado e 
para dançar. Também Ilda migrou para a ci-
dade (“Aquele pessoal é todo da minha terra! 
Vieram acompanhar um primo meu que foi 
hoje para a pesca do bacalhau”). Também ela 
ficou órfã e aos cuidados de uma madrinha. 
Uma criada é uma criada é uma criada. E 
uma criada lisboeta, com certeza! 

Se, em 1938, Maria Papoila ia ocupar o 
seu posto na Lisboa das Avenidas Novas (o 
entorno do recém construído Instituto Supe-
rior Técnico), em 1963, encontramos Ilda ali 
bem perto, numa das novas Avenidas Novas. 
Em ambos os filmes, uma Lisboa a estrear 
que coloca a criada no espaço da arquitectu-
ra moderna, habitado por uma certa burgue-
sia. Será este o seu cenário natural?

A criada de servir é uma figura que surge 
com a classe burguesa, tornando-se par-
te dela. Já não é parte de um batalhão de 
criados especializados a servir numa casa 
nobre ou senhorial, nem muito menos uma 
aia medieva. O aparecimento desta classe 
“intermédia” no século XIX, e a sua evolu-
ção para um espectro alargado no século 
XX, foi moldando esta figura feminina da 
criada até à forma relativamente estável que 
foi possível observar em Portugal durante o 
Estado Novo. Se, no século XIX, encontra-
mos sobretudo uma alta burguesia, muito 
próxima da aristocracia e do seu aparato 
doméstico (lá estavam a criada de dentro, 
a cozinheira e a lavadeira), vemos depois 
esta classe evoluir e declinar-se nas média e 
pequena burguesia, muito mais modestas, 
mas que mantiveram a criada como símbolo 
de condição e estatuto. Para isso terá con-
tribuído a facilidade em arranjar e manter 
uma serviçal a muito baixo custo num país 
com as caraterísticas sócio-económicas do 
Portugal de então.

E é assim que naturalmente encontramos 
a figura da criada no cinema português feito 
entre Maria Papoila e Os Verdes Anos. Num 
mero olhar de relance pelos filmes mais 
populares, é perceptível a presença desta 
figura em O Costa do Castelo (1943) — Deo-
linda (Isabel de Carvalho), a criada de Dona 
Mafalda; A Menina da Rádio (1944) — Josefa 
(Regina Montenegro), a criada de D. Rosa; O 

Leão da Estrela (1947) — Rosa (Laura Alves) 
a criada de Anastácio e Carlota; e O Grande 
Elias (1950) — Rosa (Elvira Costa), criada da 
família. Todos (curiosamente) realizados por 
Arthur Duarte. 

Exceptuando a Rosa d’O Leão da Estrela 
— um papel secundário ajustado aos dotes 
de Laura Alves (uma criada de pêlo na venta, 
que entra logo a ameaçar partir a loiça, 
literalmente) e que tem função no desenrolar 
do enredo — as restantes são pequeníssimos 
papéis ou pouco mais do que figurações (a 
Josefa de A Menina da Rádio limita-se a abrir 
portas e anunciar entradas de personagens, 
a Rosa de O Grande Elias entra e sai com 
tabuleiros e repete deixas meramente infor-
mativas, e a Deolinda d’O Costa do Castelo é 
apenas uma entre demais criadagem e cinge-
-se a responder “sim, minha senhora” aos ca-
prichos da marquesa). No entanto, são todas 
presenças iconicamente reconhecíveis que, 
mesmo não concorrendo para o desenrolar 
das intrigas, parecem indispensáveis para a 
caracterização do quadro burguês. Isto torna 
a figura da criada um qualificativo: é a sua 
presença que torna inequívoca a condição 
social da família em que se insere.

Vale a pena notar ainda dois outros filmes 
neste intervalo (1938-63), menos vistos hoje, 
mas que acrescentam variações interessan-
tes a este tema: Os Vizinhos do Rés-do-Chão 
de Alejandro Perla (1947) e Duas Causas de 
Henrique Campos (1953).

A acção de Os Vizinhos do Rés-do-Chão 
passa-se num prédio lisboeta onde habitam 
três famílias de classes diferentes: os aristo-
cratas no 1.º andar, os burgueses no rés-do-
-chão e os operários na cave. Apesar das 
diferenças, a convivência é pacífica até ao 
momento em que se descobrem os namoros 
entre filhos.

É a família burguesa que ocupa o prota-
gonismo do filme. Trata-se da pequena bur-
guesia, em que o pai (Costinha) é “manga 
de alpaca”, o filho (Carlos Otero) acaba de 
se fazer “doutor” e o dinheiro é contado. No 
entanto, lá está a criada, Maria (Hortense 
Luz), que se acidenta logo no início e passa o 
resto do filme numa convalescença dolen-
te, trocista e reivindicativa. Dir-se-ia que, 
para esta família, a criada é mais um fardo 
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MÍNIMO MÚLTIPLO COMUM DE PAPOILA A ELVIRA,
A CRIADA NO CINEMA PORTUGUÊS

«São todas presenças iconicamente 
reconhecíveis que, mesmo não concorrendo 
para o desenrolar das intrigas, parecem 
indispensáveis para a caracterização
do quadro burguês»



criada disposta a lucrar com os segredos da 
patroa? É verdade que o livro de Eça deu 
origem a duas adaptações ao cinema, uma 
em 1923 por Georges Pallu e outra em 1959 
por António Lopes Ribeiro. Se desconsi-
deramos a representação da criada nestes 
filmes, é porque ela é de outra natureza: não 
só não é uma realidade contemporânea dos 
próprios filmes, como é uma criação literá-
ria que precede em importância e popula-
ridade qualquer das adaptações. A Juliana 
que Cecília Guimarães encarna no filme de 
Lopes Ribeiro é uma “grande personagem 
literária” antes de ser uma “criada”, até 
porque o filme nunca deixa de ser uma mera 
adaptação do “grande romance”...

Não tivemos uma Céléstine em versão 
Paulette Goddard do Diary of a Chamber-
maid (1946) que o Renoir foi fazer à Améri-
ca, nem a sua reincarnação na Jeanne Mo-
reau do Le Journal d’Une Femme de Chambre 
(1964) que Buñuel já estaria a fazer em 
França. (Mas também não tínhamos tido 
o libelo em forma de diário de uma criada 
escrito por Octave Mirbeau em 1900, e que 
lhes serviu de mote.) 

De resto, a literatura portuguesa da 
época poderá conter versões anónimas e 
difusas de criadas em cenas domésticas, fes-
tivas, ou até de iniciação sexual de protago-
nistas, mas não abundam criadas que sejam 
verdadeiras personagens e muito menos 
protagonistas. A Guida de Terra Fria de Fer-
reira de Castro (1934) e a Léah da novela ho-
mónima de José Rodrigues Miguéis (1958) 
serão as excepções (e, curiosamente, foram 
alvo de adaptações ao cinema posteriores a 
1974). Seria talvez no teatro português que 
as criadas habitavam enquanto personagens 
secundárias recorrentes e típicas de um 
género. E particularmente no teatro popular 
de que muitos destes filmes são adaptações 
e que modelou as comédias cinematográ-
ficas dos anos 40 e 50. Um teatro que não 
fez História, mas que terá alimentado o 
imaginário da época. 

Não obstante, a presença da criada em 
Ferreira de Castro e Rodrigues Miguéis 
— mas sobretudo a Guida de Terra Fria — 
leva-nos a questionar aquele cinema que 
veio a surgir numa lógica de aproximação 
ao conceito de neo-realismo, e a que estes 
escritores não eram alheios. Seria expectável 
que um cinema socialmente mais engajado 
tivesse uma maior atenção a estas mulhe-
res tão marginalizadas e aos seus dramas 
sociais, à semelhança do que sucede nas 
obras dos dois escritores. Mas tal não se deu. 
A verdade é que o gesto “neo-realista” no 
cinema português fez-se sobretudo de figuras 
e paisagens rurais (sempre e uma vez mais o 
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necessário à afirmação da sua condição do 
que uma verdadeira serviçal. Distingue-se 
da criada dos aristocratas (que também a 
têm, claro) desde logo pela indumentária: 
Maria veste avental e roupa clara que pouco 
a distingue da sua patroa (Teresa Gomes), 
enquanto que a criada dos aristocratas (um 
papel muito menor no interior do filme) 
aparece de farda e crista. Na cave, é claro, 
não há criada. 

O que é curioso é a identificação que o 
filme constrói com estes pequeno-burgueses 
e a forma como lhes opõe operários e aris-
tocratas, que são no filme equivalentes em 
intransigência (ambos rejeitam os namoros 
entre os seus filhos e os dos burgueses) e 
privilégios de classe (para ambos há espec-
táculos musicais ao vivo, no São Carlos para 
uns, na Sociedade Recreativa para outros; 
já para os burgueses, só o rádio na sala). É 
na burguesia que o filme situa a sensatez e o 
“trabalho honrado”. São eles os “vizinhos 
do rés-do-chão” que dão título ao filme, os 
do piso térreo, do andar do meio (o lugar 
da virtude). É deles o drama e são eles que 
saem recompensados, porque é a eles que o 
filme se destina. É com eles que o especta-
dor se deve identificar. Uma classe pacata e 
acomodada: o país burguês que não “discute 
a Pátria”. O mesmo país que teve durante dé-
cadas uma oficiosa “Primeira Governanta”...

Em Duas Causas o que temos é uma jo-
vem mulher órfã, Adriana (Mariana Villar), 
apadrinhada por um casal pequeno-bur-
guês, Bento (Alves da Cunha) e Emília (El-
vira Velez) e que vive numa fronteira entre a 
condição de filha e a de criada, já que a ma-

drinha está constan-
temente a destinar-lhe 
tarefas caseiras. Essa 
condição é, aliás, 
motivo de conflito 
entre o casal ao longo 
do filme, já que Bento 
considera Adriana 
simplesmente como 
filha. A dada altura,

ao repreender o comportamento da mulher 
para com a jovem, ouve em resposta que 
está enganado, até porque a casa já tem a 
Joaquina (a verdadeira criada, Judite Dorsi-
ni) “para burra de carga”.

Noutra forma de aproximação à figura da 
criada, a jovem Adriana engravida ilici-
tamente de Raul (Artur Semedo), o filho 
da casa, que a deixa entregue à sua sorte, 
lançando o drama do filme. 

De volta a Os Verdes Anos, detenhamo-
-nos agora na lealdade da criada à patroa. 
Ilda já não será uma daquelas criadas (que 
conhecemos ou de que ouvimos contar) que 
ficavam uma vida com a mesma família — 
até porque ouvimos-lhe os planos de um fu-
turo negócio de costura — mas há nela uma 
lealdade à “sua senhora” que traduz uma 
forma de afectividade comum nesse mundo 
de quartos dos fundos e portas de serviço. A 
dada altura, Ilda conta a Júlio que presen-
ciou a infidelidade do patrão com a prima 
da patroa, com quem nunca “engraçou”, ao 
contrário da “sua senhora”, de quem gostou 
desde logo. 

As criadas entravam nas casas muito 
novas e, muitas vezes, pouco mais velhas 
do que os filhos ou netos dos patrões, e iam 
ficando, ou eram “herdadas” por alguma 
“menina” que se tornava “senhora” casada. 
Havia muitas vezes uma afectividade recí-
proca, forjada na convivência e no conheci-
mento de hábitos, em tudo similar a laços 
familiares. Estas seriam as histórias felizes, 
em que tanto a “senhora” como a criada 
diriam que tinham tido “sorte”. A sorte da 
criada em não ser maltratada ou abusada, a 
sorte da patroa em não ser roubada ou mal 
servida. Havia boas e más criadas, boas e 
más patroas. Era assim na vida real, mas 
ao cinema português interessou mais a 
“boa criada” e isto é tanto mais curioso se 
atentarmos a que a “criada má” teria uma 
linhagem mais óbvia na nossa ficção.

Juliana, a criada pérfida, ambiciosa e 
chantagista de O Primo Basílio de Eça de 
Queirós (1878), vem imediatamente à ideia. 
Se a literatura portuguesa criou uma criada, 
foi esta. Que melhor vilã para um retrato 
dos vícios e pequenez moral da burguesia 
portuguesa do século XIX do que uma 

Imagens de Os Vizinhos do Rés-do-Chão (Alejandro Perla, 1947)

«É na burguesia que o filme situa a sensatez
e o “trabalho honrado”. [...] Uma classe pacata
e acomodada: o país burguês que não “discute a
Pátria”. O mesmo país que teve durante décadas
uma oficiosa “Primeira Governanta”...»



“apelo rural”) onde a criada não encontrou 
lugar. Camponeses, pescadores, saltimban-
cos, mas não criadas.

Assim, entre a Maria Papoila e a Ilda, 
o cinema português deixa-nos um retrato 
discreto e adocicado da criadita, o que não o 
torna necessariamente falso...

Com a Ilda d’Os Verdes Anos nasce outro 
cinema, que transforma a figura da criada 
num significante diferente. Mas primeiro, 
a morte. Porque é preciso ver morrer uma 
criada para que o cinema conheça outro 
olhar.

A morte de Ilda não se faz pela porta 
de serviço, mas pela porta da frente. Júlio 
apresenta-se na entrada social e é até a 
patroa da namorada quem lhe vem abrir a 
porta. Depois vem Ilda e a patroa retira-se, 
mas fica à escuta. O acto (a facada) dá-se 
fora de campo. Não o vemos nós, nem a 
patroa. Quando chegamos a Ilda, já ela está 
no chão, ensanguentada. Olha para a patroa 
e em jeito de desculpa diz: “Ai, minha se-
nhora...”. Ilda morre como uma criada, com 
recato e sem ofensa, sempre atenta à “sua 
senhora”. Mas morre à entrada da casa, num 
espaço que não lhe é destinado senão para 
atender ordens e limpar. Uma coisa é levar 
o namorado lá a casa quando os patrões não 
estão, outra muito diferente é morrer ali, 
fora do seu lugar. 

É então um olhar de outra ordem que 
surge com o homicídio de Ilda e que coin-
cide com a nova vaga do cinema português. 
A criada continuará a aparecer ainda na sua 
forma antiga em filmes como Uma Hora de 
Amor de Augusto Fraga (1964), onde surge 
a segurar um telefone branco enquanto es-
pera que a patroa (Madalena Iglésias) acabe 
de cantar, ou em Pão, Amor e... Totobola 
de Henrique Campos (1964), na forma de 
Fernanda Borsatti. O que vai desaparecer 
é esta visão da criada que (com mais ou 
menos drama) é parte inofensiva e inques-

tionada da burguesia. E isto sucede porque 
o cinema se começa a dirigir à burguesia de 
outra maneira: já não lhe quer agradar, quer 
questioná-la.

Questionar o seu imobilismo sufocante — 
é assim em Uma Abelha na Chuva de Fernan-
do Lopes (1971), onde a família burguesa é 
um fantasma que se assombra a si mesmo e 
onde também a criada, Clara (Zita Duarte), 
participa dessa assombração; ou questionar 
os seus valores — como no retrato mordaz 
de O Passado e o Presente de Manoel de 
Oliveira (1972) que espreita a alta burguesia 
pelo buraco da fechadura, à semelhança da 
criada do filme (Guilhermina Pereira).

Porque continua a ser à burguesia que 
o cinema português se dirige. Ainda é ela 
o seu espectador imaginado. Talvez até 
mais do que nunca. O que ocorre é que este 
cinema ilude com a sua sofisticação estética 
a capacidade de controlo do regime e cria 
com o espectador um diálogo de “burgue-
ses”. É então a burguesia a debater entre si 
com um léxico que o poder já não domina. 
Emancipa-se a burguesia e com ela a cria-
dagem.

Um pouco mais tarde, e embora formal-
mente muito diferentes entre si, Os Brandos 
Costumes de Alberto Seixas Santos (1975) e A 
Santa Aliança de Eduardo Geada (1978) vão 
coincidir no uso da família burguesa como fi-
guração do Estado Novo ou dos seus valores 
e, é claro, neles reencontramos a personagem 
da criada a concorrer para o retrato meta-
fórico. A figura continua a mesma, o olhar 
é que é agora definitivamente diferente. Um 
olhar assente na luta de classes e numa visão 
marxista, que denuncia e problematiza a 
realidade. 

Embora o filme de Seixas Santos tenha 
data de 1975, foi rodado ainda nos anos 
finais da ditadura. Já o filme de Geada foi 
rodado nesse ano de 75, embora só tenha 
estreado mais tarde. Entre os dois, a Revo-
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lução de Abril, que vem abalar muito mais a 
realidade portuguesa do que o seu cinema.

Em 1974, a criada de servir portuguesa 
ainda é a mesma. No entanto, está prestes 
a deixar de o ser. As mudanças sociais para 
isso concorrem. Estas mulheres do avental, 
do quarto dos fundos, da folga aos Domin-
gos dão lugar às mulheres-a-dias, às “empre-
gadas domésticas” que vão e vêm, entram 
e saem. Mais tarde voltarão sob a forma de 
mulheres imigrantes (muitas vezes de Leste), 
que se ocupam de idosos. Mas essa é toda 
outra história.

Haverá (e há) outros filmes onde, de tem-
pos a tempos, ressurge a figura da criada. 
Serão sobretudo filmes de época. Porque 
esta mulher tão presente em tantas casas ao 
longo de tanto tempo foi-se esfumando da 
nossa realidade e das nossas preocupações. 
A tal burguesia ainda existe, com certeza, 
mas também já não será bem a mesma.

Resta então dizer que o cinema por-
tuguês e a criada se despediram um do 
outro no momento em que esta começava a 
desaparecer do mundo real. Essa despedida 
foi em Nós Por Cá Todos Bem de Fernando 
Lopes (1978).

Neste filme, a própria mãe do realiza-
dor, Elvira Marques, já idosa, conta a sua 
história de vida e como em nova foi para 
Lisboa trabalhar como criada numa casa 
rica. Depois a actriz Zita Duarte toma-lhe 
o lugar e a personagem. E então o filme 
oferece-nos uma versão musical e colorida 
da jovem criada Elvira, de avental e crista 
numa cozinha de azulejos, onde canta e 
dança (com Vanda França e Adelaide João, 
as outras criadas da casa). Documentário 
que não se nega à ficção, este é o olhar terno 
de um filho sobre a memória da mãe. Ou 
talvez seja uma coda sentimental sobre
as criadas.

Papoila, Ilda, e ainda Elvira. Uma criada 
é uma criada é uma criada. 

«Porque continua a 
ser à burguesia que o 
cinema português se 
dirige. Ainda é ela o seu 
espectador imaginado. 
[…] O que ocorre é que 
este cinema ilude com a 
sua sofisticação estética 
a capacidade de controlo 
do regime e cria com o 
espectador um diálogo de 
“burgueses”. É então a 
burguesia a debater entre 
si com um léxico que o 
poder já não domina. 
Emancipa-se a burguesia 
e com ela a criadagem.»

Nós Por Cá Todos Bem (Fernando Lopes, 1978)
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oje publicamos a pri-
meira parte da entre-
vista (a ser exibida num 
episódio da série Arki-
vos Cinekomix) que fiz a 
Ed Brubaker, durante a 
BDAmadora 2005. Ed 
Brubaker é um argu-

mentista com um vasto currículo, conhecido 
hoje pela série de comics Criminal, que foi re-
centemente publicada em Portugal. Brubaker 
começou por ser autor de BDs independentes 
e alternativas e de seguida fez uma carreira 
nas editoras mainstream de comics america-
nos, primeiro a DC Comics (Batman, Catwo-
man), depois a Marvel Comics. Para a Marvel 
escreveu argumentos chave do Captain Ame-
rica, alguns dos quais deram origem ao filme 
Winter Soldier (não que ele tenha ficado rico 
com isso, dado que os criadores que traba-
lham para a Marvel cedem os seus direitos de 
autor). Brubaker foi também o argumentista 
da série de Nicolas Winding Refn Too Old 
To Die Young e, com Jonathan Nolanda, de 
episódios da série Westworld. 

PERSONAGENS

Acho que o argumento deve partir das perso-
nagens, porque acho que a intriga (plot) é só 
a estrutura à volta da qual podes pôr qual-
quer coisa. Se tiveres só a intriga ou apenas 
algumas ideias interessantes, ninguém vai 
querer saber o que estás a escrever. De certa 
forma, é por isso que gosto de histórias de 
mistérios/policiais, porque têm uma intriga 
com uma estrutura muito específica, que é 
suposto seguires, e tudo se desenrola dentro 
desse enquadramento; sabes que há um 
assassinato, sabes o que se passa depois, e 
sabes que no final é suposto haver soluções. 
E podes pegar nisso, mas não tens que seguir 
todos os critérios. De forma que, desde que 
vás do ponto A ao ponto C, podes eventual-
mente fazer o que quiseres no meio. A ficção 
de género tem regras próprias e podes fazer a 
merda que quiseres com essas regras.

Parece-me que, a dada altura, todas as 
pessoas (mesmo os criminosos) acham que 
estão a fazer a coisa certa, e isso é uma forma 
interessante de escrever: tentar entrar na 
cabeça de cada um dos personagens, mesmo 

dos que estão todos fodidos… sobretudo dos 
que estão todos fodidos.

Leste alguma vez os livros de não-ficção 
do Milan Kundera? Escreveu dois livros, 
um chamado A Arte do Romance, e o outro 
Os Testamentos Traídos, e uma grande parte 
do que ele escreve é sobre como, enquanto 
escritor, tens a responsabilidade de nunca 
apresentares o teu ponto de vista pessoal 
mas sim os pontos de vista dos outros. 
Ele estava sempre a ser acusado de ser um 
escritor político mas ele dizia que isso era 
impossível porque, sendo um romancista, 
não podia ser político, porque, enquanto ro-
mancista, deves ser capaz de escrever sobre 
as coisas que odeias, sem nunca revelar que 
as odeias. Pegas num personagem patético e 
escreves um história muito simpática sobre 
ele, e eu, de certa forma acredito…odeio 
a mistura da política com a arte a maior 
parte das vezes. Algumas vezes corre bem, 
outras acontecem por acaso. São essas as 
que funcionam, e não as intencionais, e mais 
tarde dizes a ti próprio: “Ah, podia ser isto 
também!”.

ORIGENS 

Quando desenhava as minhas próprias ban-
das desenhadas, escrevia dez guiões antes de 
escrever aquele que decidia que queria mesmo 
desenhar, porque levava três a quatro meses 
a desenhar um guião. Mas entretanto olhei 
para aquilo tudo e pensei “quero mesmo pas-
sar três meses da minha vida dessa maneira?”. 
Agora escrevo um guião todas as semanas. 
E metade deles é melhor do que todos os que 
escrevi para mim mesmo. Portanto, entro 
num modo de escrita pulp, em que sabes que 
tens contas a pagar e prazos a cumprir, de 
forma que me pergunto o que é que posso fa-
zer dentro deste género que seja mais original 
e interessante do que aquilo que as pessoas 
esperam, ou mais do que consegues tirar de 
uma banda desenhada mediana de super-he-
róis ou crime comic, ou algo do género. Como 
é que posso pegar numa BD de super-heróis e 
transformá-la numa história de amor? 

Acho que, se estou a escrever alguma coi-
sa, não tem que ser necessariamente má só 
porque é o Spiderman ou algo do género. Não 
tem que ser uma porcaria. Não há nenhuma 

lei que diga: “isto tem que ser mau”. Podes 
pôr o máximo de ti nesse tipo de histórias, 
como noutras quaisquer. Não há nada no 
formato ou no género que torne uma BD 
numa coisa de má qualidade. Mencionaste 
há pouco o Lovecraft e, como sabes, ele 
escrevia histórias de terror que dizem tanto 
sobre a humanidade como qualquer outro li-
vro que eu tenha lido. E gosto tanto do Philip 
K. Dick como de qualquer outro escritor que 
conheço. O Raymond Chandler, o Dashiell 
Hammett, todos eles escreviam literatura 
pulp, na realidade. Quando tinha uns 20 anos 
passei por uma fase na qual tudo o que era 
ficção de género de que gostava era um guilty 
pleasure, mas quando cheguei aos trinta per-
cebi que não fazia nenhum sentido sentir cul-
pa por coisas que me davam prazer. Costu-
mava seguir o Comics Journal, e só lia banda 
desenhada muito séria. Mas depois comecei 
a ter trabalho nos comics mainstream, tinha 
amigos a trabalhar também no mainstream e 
comecei a ler os livros deles e deixei de ler o 
Comics Journal, e então apercebi-me, uns seis 
meses depois, que na realidade gostava de ler 
essa banda desenhada, que não lia desde os 
meus 14 anos, quando comecei a ler o Comics 
Journal e achava que tudo tinha que ser arte 
séria. É como a tal famosa frase do Raymond 
Chandler sobre high art e low art: “Não há 
nem high art nem low art, há só Arte, ou mui-
to pouca Arte.” [risos]

E o Philip K. Dick estava sempre a defen-
der a ficção científica da mesma forma, que o 
Chandler sempre defendeu o romance poli-
cial. Essa é a parte mais triste, é que eles es-
creveram o que há de melhor nestes géneros, 
mas sentiam, por causa da crítica literária, 
que não eram suficientemente levados a sério. 
E agora, anos depois da morte deles, são dois 
dos escritores mais reconhecidos do mundo. 
Especialmente o Philip K. Dick; no minuto 
em que morreu tornou-se o maior escritor 
de ficção científica de todos os tempos, mas, 
durante a maior parte da sua vida, mal conse-
guia ter o suficiente para viver!!! 

USA COMICS

Trabalhar na América é pior do que 
trabalhar na Europa, porque na América 
95% da BD é de super-heróis. Quer dizer, 
podes fazer bem BD de super-heróis, mas, 
eventualmente, cansas-te de fazer sempre a 
mesma coisa, e tens que ser muito conheci-
do para conseguires vender e fazer algum 
dinheiro fora desse género. De forma que 
passei anos a tentar ter a fama suficiente 
para poder fazer um crime comic sem ter 
que trabalhar para editores europeus e não 
conseguir ver o meu trabalho publicado no 
meu próprio país.

Nos anos 40, na América, os super-heróis 
nasceram da pulp fiction, como o Doc Savage 
e o Shadow, e depois apareceram o Superman 
e o Batman, e outros personagens, e acho 
que todos eles vieram dos pulps. Mas depois, 
no final dos anos 40, já ninguém comprava 
super-heróis, e os editores dessa altura não 
eram fãs de nada, eram homens de negócios, 
e portanto disseram: “Isto não está a vender 
bem, vamos fazer coisas diferentes”, e tenta-
ram todos os géneros.

H
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Depois começaram a diabolizar os comics. 
E tentaram censurar, de forma que parecia 
que o mercado da BD estava a morrer. Antes, 
a editora EC Comics tinha BDs de humor e 
de horror, e estavam a vender bastante bem. 
Mas quando introduziram o Comics Code 
para a banda desenhada, essas revistas (da 
EC) desapareceram totalmente, excepto a 
MAD Magazine. 

Nessa altura, no final dos anos 50, havia 
pessoas a entrar para editoras poderosas, 
como a Marvel e a DC Comics, que eram
fãs dos super-heróis quando eram miúdas.
E acho que o que aconteceu na América é 
que a BD se tornou numa indústria mais 
baseada nos fãs do que gerida por homens 
de negócios.

Com uma editora de livros normal nunca 
terias um só género, nunca deixarias que um 
género dominasse todo um sector. Mas na 
América, por um motivo qualquer, e porque 
todos os editores tinham crescido a ler BD 
de super-heróis, e sentiam saudades dessas 
revistas, disseram: “Vamos experimentar 
lançar os super-heróis outra vez”, e durante 
algum tempo tiveram imenso sucesso, e por 
isso não tentaram fazer outras coisas. Fa-
ziam umas coisas diferentes aqui e ali, mas 
punham toda a sua energia e dinheiro nos 
super-heróis.

E mesmo a maioria das lojas que ven-
diam BD eram propriedade de pessoas que 
também tinham crescido a ler BDs de super-
-heróis, e era sobretudo isso que queriam 
vender. Portanto acho que isto é um produto 
de uma longa teimosia relativamente a ex-
perimentar outras coisas. Isso começou nos 
anos 70, quando os super-heróis não estavam 
outra vez a vender bem. Venderam bem ao 
longo dos anos 60 e depois começaram a 
decair um bocado. E tem sido esta queda 
lenta desde então, mas as pessoas a trabalhar 
nesta indústria continuaram a pensar: “Há 
de certeza uma forma de os lançar outra 
vez, ou de os fazer de uma forma diferente, 
ou pegar no mesmo personagem e refazê-lo, 
para ser melhor, ou mais apelativo.” Acho 
que é a lei dos rendimentos decrescentes. 
De cada vez que fazes o mesmo, vais vender 
um pouco menos do que na última vez que o 
negócio foi bem sucedido. Se eu estivesse à 
frente da Marvel ou da DC Comics obrigava-
-os a cancelar metade das suas revistas, tudo 
o que eles achassem que não era realmente 
bom. E então teriam espaço para publicar 
todo o tipo de coisas. Podiam experimentar 
lançar cinco crime comics, cinco romance 
comics, cinco horror comics. Podiam, de facto, 
experimentar coisas e haveria espaço nas 
estantes para elas. Mas, neste momento, 
não há espaço nas estantes. De cada vez que 
tentam fazer alguma coisa, dizem sempre: 
“Bem, nós tentámos um western, ou tentámos 
um policial e não funcionou”, porque, claro, 
nunca criaram espaço para isso!

Nos anos 60 e 70 havia um calendário 
de publicações, porque as BDs estavam nos 
quiosques dos jornais e os quiosques limi-
tavam o número de exemplares ou faziam 
mesmo um contrato com o distribuidor e o 
distribuidor dizia aos editores: “Preciso de 
20 revistas por mês para distribuir.”

MAINSTREAM COMICS

Agrada-me a ideia de as revistas de BD 
americanas saírem uma vez por mês, é um 
pouco como uma telenovela, porque conse-
gues envolver-te com os personagens, queres 
voltar a ver para saber o que acontece no 
mês seguinte, para seres sugado para dentro 
da história. 

O que eu acho interessante na BD ameri-
cana neste momento [2005] é que…quando 
eu estava a crescer, as BDs que mais vendiam 
eram sempre as piores. Todos estavam de 
acordo que os X-Men eram mesmo muito 
maus. Mas agora, a BD Americana tornou-se 
tão sofisticada, mesmo dentro do género dos 
super-heróis, que alguns dos bestsellers são 
mesmo os melhores trabalhos do género. 
Agora, os melhores criadores querem traba-
lhar nos livros que estão no top de vendas, 
e perguntam-se: “Por que é que os X-Men 
têm que ser uma péssima revista? Se é um 
bestseller, então por que não torná-lo numa 
coisa de qualidade?” Autores como o Grant 
Morrison ou o Joss Whedon perguntam-se: 
“Que sentido faz escrever para uma revista 
que vende pouco? Por que não pegar numa 
que vende muito e fazer dela algo de bom?” 
Quer dizer, a indústria não está a prosperar. 
Os super-heróis dominam a indústria mas ela 
é bastante limitada. Há dez anos, os comics 
que mais vendiam vendiam um milhão de 
revistas ou mais, e agora as revistas que mais 
vendem não chegam aos 300.000… E, na 
realidade, são provavelmente apenas 200.000 
pessoas que as compram para ler. O resto de-
les compra várias cópias do mesmo número…

E, neste momento, a DC Comics e a Mar-
vel não estão dispostas a arriscar alguns anos 
de rendimento para experimentar coisas dife-
rentes. Acho que o marketing directo foi, de 
certa forma, o que manteve o predomínio dos 
super-heróis, porque no marketing directo, 
mesmo antes de o livro ser publicado, eles sa-
bem se vai ser um sucesso ou não. E também 
sabem, os lojistas e as editoras, todos eles sa-
bem que há uma certa segurança em publicar 
só super-heróis. Por exemplo, se tivesse uma 
loja de BD e tivesse só um orçamento de 1000 
dólares, ou de 1000 revistas este mês, pensa-
va: “Por que não hei-de comprar as BDs que 
tenho a certeza que vão vender, se não posso 

devolvê-las?” Porque noutro tipo de livrarias 
eles conseguem comprar de tudo. O mercado 
da BD é o único no qual todo o risco fica do 
lado do lojista; se ele não vender o editor não 
tem que fazer a retoma. Mas no mercado 
editorial de livros, se se edita um livro que 
não vende, os livreiros podem devolvê-lo. 
Por causa disso, a publicação de livros nunca 
se limita a um só género.

Mas é interessante... porque continuamos 
à espera que o mercado colapse, percebes? 
Há autores a dizer: “Espero que colapse para 
podermos fazer coisas mais interessantes em 
banda desenhada.” Mas parece que conti-
nua…que continua com muita persistência 
em vez de colapsar, de forma que não sei o 
que se vai passar. Espero que não colapse 
totalmente, porque ainda tenho que pagar a 
minha casa! [risos]

Acho que não há uma única pessoa a tra-
balhar na indústria da banda desenhada, na 
Marvel, na DC Comics, na Image, ou noutra 
qualquer, que não ache que há demasiadas 
revistas de super-heróis. Todos acham que é 
demasiado, mas é difícil arranjar argumen-
tos contra o dinheiro. Se as BDs que menos 
vendem, mesmo assim, ainda dão lucro, é 
difícil dizer: “Bem, devíamos cancelá-las.” 
A minha única esperança é que eu e algu-
mas outras pessoas que têm estado ganhar 
reputação dentro deste género tentem fazer 
outro tipo de bandas desenhadas. Não é que 
funcione sempre, mas se conseguires ter 
sucesso suficiente para sobreviver…é como 
por exemplo o Warren Ellis com a revista 
Fell. Mas a indústria da BD na América é tão 
bizarra! Quando estive a trabalhar para a DC 
Comics, durante sete anos, a escrever guiões 
para o Batman e a Catwoman, e para outras 
revistas importantes, muitos dos lojistas 
americanos não compravam à DC Comics, 
só encomendavam à Marvel, de forma que 
muita gente nunca tinha ouvido falar de mim, 
até começar a escrever o Captain America. E 
eu dizia a mim próprio: “Fui nomeado cinco 
vezes para o Eisner Award na categoria de 
Melhor Escritor, e os lojistas nunca enco-
mendaram uma BD minha até agora?! O que 
é que eu terei de fazer?” E foi só então que 
eu percebi que o que tinha que fazer era ir 
trabalhar para a Marvel! [risos]
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 Crítica
       à crítica
  de cinema
    em
 Portugal

DOSSIER

Futuros
do Cinema

Ensaio por Cátia Cardoso

O ÚLTIMO DOS ENSAIOS RESULTANTES 
DA CONVOCATÓRIA FUTUROS DO CINEMA: 
CRÍTICA, PÚBLICOS, SALAS DE 
CINEMA, LANÇADA NO INÍCIO DE 2020, 
QUE PUBLICAMOS NESTAS PÁGINAS. 
NO NÚMERO ANTERIOR, VER, OUVIR, 
VOLTAR A VER, VOLTAR A OUVIR, DE 
ANA ELISEU. NO NOSSO SITE PODEM 
ENCONTRAR AINDA OS CONTRIBUTOS 
DE JOÃO VALENTIM, PEDRO BARRIGA E 
ANDRÉ ALMEIDA BASTOS.

O QUE É A CRÍTICA 

DE CINEMA?

É fácil e rápido fazer 
chegar opiniões e ideias 
a qualquer parte do 
mundo, sem sequer sair 
de casa. Ao pesquisar 
sobre um filme na 

internet, encontramos diversos artigos pu-
blicados em blogues, além de comentários a 
publicações e partilhas nas redes sociais, nos 
quais qualquer anónimo tece as suas consi-
derações, mais ou menos fundamentadas, 
sobre a obra. 

Tal como a própria sétima arte, a crítica 
de cinema não se alheia de transformações 
digitais, nem de alterações de paradigmas e 
mentalidades. Importa, assim, pensar que 
crítica tem hoje o cinema, em Portugal, bem 
como até que ponto podemos considerar 
crítica todos os textos sobre cinema, e, por 
fim, deixar propostas.

Primeiramente, há que compreender e 
contextualizar a crítica. A crítica de cinema 
encontra-se, muitas vezes, associada a um 
género de jornalismo. Desse ponto de vista, 
a crítica distingue-se de géneros como a 
notícia e a reportagem na medida em que o 
crítico não reporta factos nem noticia acon-
tecimentos, mas antes descreve, interpreta e 
avalia uma obra cinematográfica1.

Tito Cardoso e Cunha2 distingue recen-
são crítica de ensaio crítico, estando este 
mais ligado às ciências sociais e humanas, e 

surgindo essencialmente em contexto acadé-
mico e de investigação, enquanto a recensão 
crítica, mais breve, fornece informações prá-
ticas sobre filmes, por norma, recentemente 
estreados ou a estrear brevemente, podendo 
incluir alguma indicação valorativa, através 
de um discurso que visa persuadir o leitor a 
decidir ver ou não o filme.

Neste sentido, o crítico assume a função 
de mediador cultural, contribuindo para a 
educação do olhar do espetador, a quem dá 
indicações e sugestões numa perspetiva devi-
damente fundamentada. Criticar implica in-
terpretar, descrever e avaliar, contextualizar, 
analisar e propor juízos de valor. Pode ainda 
envolver a comparação, já que “ao dizer que 
um filme é bom tem que se poder dizer, num 
discurso crítico dirigido a um auditório, se 
ele é mais ou menos bom do que outros, even-
tualmente até do mesmo autor”3. 

A crítica tem sido apontada como a con-
figuração principal do jornalismo cultural, 
caracterizado por uma certa natureza perfor-
mativa. Não é possível falar de uma obra de 
arte com a objetividade com que se fala da 
inauguração de uma escola, não é possível 
falar de um filme com a objetividade com 
que se fala dos resultados de umas eleições 
legislativas. Quer isto dizer que, ao falar de 
uma obra, de um espetáculo, é quase inevi-
tável, ainda que não se faça assumidamente 
crítica, tecer considerações dessa natureza. 
Afinal, também os jornalistas de cultura são 
mediadores culturais. 

Definir crítica de cinema poderá ser hoje 
mais complexo, pela abrangência dos conteú-
dos. É crítica de cinema o que lemos sobre 
filmes em blogues? É crítica de cinema a que 
é escrita por espetadores comuns? Os leitores 
preferem uma crítica de cinema rigorosa ou, 
antes, estão hoje mais recetivos à versão light, 
que não exija, por exemplo, conhecimentos 
específicos e técnicos da área do cinema?

Mário Vargas Llosa escreveu:
A literatura light, como o cinema light e a 

arte light, dá a impressão cómoda ao leitor e ao 
espetador de ser culto, revolucionário, moderno, 
e de estar na vanguarda com um mínimo esfor-
ço intelectual.4

Estará, hoje, o espetador aberto à crítica 
que exija um esforço intelectual? 

Por outro lado, a crítica — como a cultura 
no geral — esteve durante muito tempo ape-
nas ao alcance de elites, de nichos culturais 
de uma classe considerada mais elevada, na 
sociedade, ou em contexto académico, nas 
universidades.

Não obstante, desde os primórdios do 
cinema que surgem textos sobre ele um 
pouco por todo o mundo. “Em Portugal, 
desde os primórdios do cinema que se 
começa gradualmente a impor uma cultura 
cinematográfica impossível de conceber sem 
a existência dos textos que falam dos filmes e 
dos leitores interessados nas fitas”5. 

Eduardo Paz Barroso aponta em A Loco-
motiva dos Sonhos um conjunto de publica-
ções que faziam parte da cultura cinemato-
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gráfica, entre as quais muitos títulos que se 
dedicavam especificamente ao cinema. O au-
tor fala ainda da presença regular do cinema 
em algumas revistas literárias, considerando 
que “é evidente a produção textual centrada 
nos filmes, alguma dela problematização 
escrita do cinema, em suma, a essência do 
texto crítico contemporâneo”6.

Os críticos de cinema assumiram, assim, 
a função de recomendar ou desaconselhar 
filmes, argumentando e justificando, fazendo 
reparos ou questionando. Desta forma:

os críticos portugueses validam obras onde 
se notava uma luta em várias frentes: luta pela 
legitimidade artística com alcance social e filosó-
fico; luta pela maturidade técnica e de produção, 
protagonizada por uma geração que tinha que 
aprender a construir o seu próprio público7

Atualmente, o espaço dos críticos de cine-
ma tem vindo a evoluir no sentido de poder 
competir com o espaço digital, que está ao 
alcance de todos e, portanto, dentro do qual 
qualquer pessoa pode escrever sobre filmes. 
Por outro lado, vivemos hoje com um exces-
so de estímulos, perante inúmeros conteúdos 
para consumir, o que surge em detrimento 
da leitura completa de críticas mais extensas 
nos jornais, por exemplo. 

Ainda que o jornalismo cultural tenha 
legitimidade histórica para se assumir como 
espaço público de produção intelectual e 
reflexão sobre as questões que esta suscita na 
sociedade, “a crítica perdeu alguma legitimi-
dade e terreno face aos avanços das indús-
trias culturais”8. 

Neste contexto, “não é por acaso que a 
crítica tenha quase desaparecido nos nossos 
meios de informação e se tenha refugiado 
nos conventos de clausura que são as Facul-
dades de Humanidades e, em especial, os 
Departamentos de Filologia cujos estudos só 
são acessíveis aos especialistas”9. 

Este quadro pode comprometer a função 
de assessoria da crítica. A crítica que “desem-
penhava um papel central no mundo da cul-
tura porque assessorava os cidadãos é [agora] 
uma espécie em extinção da qual ninguém faz 
caso, exceto quando também ela se converte 
em diversão e espetáculo”10. Para tal contri-
bui a subordinação dos valores estéticos e não 
só aos sucessos mediáticos, comportamentos 
de audiências, e confusões entre espetáculo e 
criatividade11. Em última instância: 

quando o gosto do grande público determina 
o valor de um produto cultural, é inevitável 
que, em imensos casos, escritores, pensadores 
e artistas medíocres ou nulos, mas vistosos 
e pirotécnicos, hábeis na publicidade e na 
autopromoção ou que elogiem com destreza os 
piores instintos do público, alcancem índices 
de popularidade altíssimos e à inculta maioria 
pareçam os melhores e as suas obras sejam as 
cotadas e divulgadas12

Assim, se, por um lado, a crítica pode 
desempenhar um papel necessário e 
enriquecedor, de divulgação de cinema 
de qualidade, de novos filmes e cineastas, 
estimulando o espírito crítico do espetador, 
e abrindo-lhe diversos ângulos de análise do 
filme, há, por outro, certas práticas conco-
mitantes, mais dadas ao sensacionalismo, 
que promovem qualquer produto audiovi-
sual que se assuma como cinema sem ter em 
consideração a linguagem cinematográfica, 
e muitas vezes desatendendo à qualidade 
artística e técnica da obra.

Proponho, então, considerar aqui a crítica 
de cinema enquanto olhar analítico e refle-
xivo acerca das questões artísticas, técnicas, 
económicas, sociais ou humanas de um 
filme, que abra e explore questões que por ele 
possam ser levantadas. 

A CRÍTICA DE CINEMA EM POR-

TUGAL — O QUE ESTÁ A SER FEI-

TO E O QUE SE PODIA FAZER

A crítica de cinema desenvolveu-se sobre-
tudo na imprensa, e é ainda aí que encon-
tramos, hoje, em Portugal, a massa crítica 
do país. Jornais como o Público e o Diário 
de Notícias contam com os textos de críticos 
como Vasco Câmara, Jorge Mourinha ou 
João Lopes. A RTP, na sua página oficial, 
através do Cinemax, dá nota das princi-
pais notícias sobre cinema, bem como dos 
números — de filmes, de bilheteira, entre 
outros. A mesma plataforma suporta ainda 
alguns textos de crítica, maioritariamen-
te da autoria de João Lopes. Já na rádio, 
o Cinemax Diário resume em dois ou três 
minutos a atualidade cinematográfica do 
mundo e do país. 

A televisão portuguesa apresenta, na sua 
programação dedicada ao tema, sobretudo 
programas de divulgação cinematográfica 
que dão a conhecer as estreias da atualidade. 
É o caso de CineBox (TVI 24), Cinetendinha 
(SIC Radical) e Janela Indiscreta (RTP). Já o 
Cinemax Curtas vai mais longe, ao exibir na 
televisão pública portuguesa (RTP 2) filmes 
de curta duração que são, em grande parte, 
trabalhos de jovens cineastas das escolas e 
universidades nacionais que oferecem cursos 
de cinema. 

Quanto aos blogues sobre cinema, cujo 
número foi crescendo nos últimos anos, 
podemos questionar a sua legitimidade do 
ponto de vista da crítica de cinema, dada 
a frequente falta de especialização. Não 
obstante, existem, em Portugal, espaços 
digitais que contam com a colaboração de 
cineastas, críticos e/ou investigadores da 
área, sendo os casos de À Pala de Walsh 
e C7nema, bem como do projeto Septima, 
criado por estudantes de cinema da Univer-
sidade da Beira Interior. 

A democratização do acesso a plataformas 
digitais tem consequências positivas, como 
a facilidade e comodidade do acesso aos 
conteúdos e o leque mais diversificado de 
perspetivas sobre um filme ou assunto pelo 
filme abordado. Estas plataformas podem até 
funcionar como uma mostra para quem pro-
duz os conteúdos e despoletar mesmo o gosto 
pela escrita sobre cinema — o que pode nem 
sempre ser o mesmo do que crítica de cinema 
— espevitando o pensamento sobre a obra e, 
no limite, sobre o cinema e a sua importância 
do ponto de vista humano, social, intelectual 
e global. É também de salientar a escassez 
de publicações em papel focadas especifica-
mente no cinema. Revistas como a Metropolis 
e a Take Cinema Magazine encontram-se em 
formato digital. Também outras publicações, 
designadamente do seio da academia, não 
são, normalmente, impressas, ou têm uma 
tiragem muito reduzida, apostando-se es-
sencialmente no digital, o que, aliás, permite 
um maior alcance, outra das vantagens desse 
formato. Um texto escrito em Portugal pode, 
um minuto depois de ser publicado, chegar a 
leitores, por exemplo, do Brasil, e vice-versa.

Por outro lado, a falta de especialização 
pode comprometer a crítica especializada, 
dando aos leitores uma ideia errada do que 
é a crítica de cinema, e, eventualmente, 
fazendo-os rejeitar tudo o que vá mais além 
e seja mais complexo — com linguagem 
mais técnica, por exemplo. Além disso, nas 
plataformas digitais a veracidade da informa-
ção pode também estar em causa, enquanto 
num jornal haverá sempre um rigor maior na 
verificação de factos, por exemplo, históricos 
ou estatísticos.

É por isso importante refletir brevemente 
sobre o que legitimará o texto, permitindo 
considerá-lo crítica de cinema. Há que ter em 
consideração todas as definições apresenta-
das no primeiro ponto deste ensaio, e depois 
procurar identificar essas características nos 
textos. É preciso perguntar também quem 
tem legitimidade para fazer crítica de cine-
ma: jornalistas especializados em cultura, 
cineastas, qualquer espetador de cinema, ou 
serão idealmente aqueles que acumularem 
formação em comunicação com especializa-
ção em cinema? 

Não há uma resposta cientificamente cor-
reta para esta questão, por isso deixo apenas 
algumas notas. A primeira tem que ver com 
a necessidade de o crítico ter ferramentas bá-
sicas do ponto de vista da comunicação, por 
forma a transmitir, sem dificuldades e com 
coerência e clareza, as suas ideias. A segunda 
está relacionada com a necessidade do domí-
nio da linguagem cinematográfica. Como se 
fala sobre cinema sem conhecer a linguagem? 
Nas plataformas digitais, muitos textos da 
autoria do espectador comum não mobilizam 
esta ferramenta, o que compromete o tra-
balho, inviabilizando-o enquanto crítica de 
cinema — o que não significa que só alguns 
têm o direito de escrever o que retiram de 
um filme, ou que é incorreto ler outros; o que 
importa é distinguir uma crítica de cinema de 
um texto que fala sobre um filme. Vale a pena 
ainda referir que o domínio da linguagem 
técnica envolve, idealmente, experiência prá-
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«É crítica de cinema o que lemos sobre filmes em 
blogues? É crítica de cinema a que é escrita por 
espetadores comuns? [...] Estará, hoje, o espetador
aberto à crítica que exija um esforço intelectual?»



tica, estando o crítico familiarizado, muitas 
vezes na primeira pessoa, com as funções 
de argumentista, realizador, produtor ou 
ator de cinema. Numa terceira nota, resta 
considerar que também o auditório tem um 
papel importante na legitimação da crítica de 
cinema. Os textos consumidos pelo público, 
pelo seu alcance, poderão, no limite, obrigar 
a uma redefinição do conceito de crítica, e, 
caso o público consumisse apenas textos da 
autoria de espectadores comuns publicados 
em diversas plataformas, a segunda nota 
poderia ficar sem efeito. 

Alguns críticos e jornalistas de cultura13 
apontam que o espaço da crítica de cinema 
tem vindo a ser reduzido nos meios de co-
municação social portugueses. Mais do que 
uma eventual escassez de crítica de cinema 
em Portugal, entendo que falta um espaço de 
debate cinematográfico, que permita o cru-
zamento de críticas. Na imprensa, podemos 
pensar na publicação de duas ou três críticas 
sobre o mesmo filme, na mesma página, 
escritas por críticos com diferentes experiên-
cias — isto poderia, contudo, contrariar a 
linha editorial da publicação — numa lógica 
de colocar ao dispor do leitor perspetivas 
distintas, ampliando o pensamento sobre a 
obra em discussão.

Na rádio e na televisão o debate teria ou-
tra dinâmica, através de programas dedica-
dos ao cinema, com críticos afetos ao projeto 
radiofónico ou televisivo e/ou convidados, 
incluindo, por exemplo, nalguns momentos, 
a presença de elementos da equipa técnica 
do filme e/ou do elenco para participar na 
discussão. Seria ir além da crítica de cinema? 
Talvez. Ainda assim, poderia servir como 
alavanca especialmente do cinema portu-
guês, que, por vezes, se vê ofuscado nos 
meios de comunicação social por blockbus-
ters. Ainda nesta linha de pensamento, estes 
programas poderiam falar de filmes mais 
recentes, mas também suportar espaços para 
debater obras sobre as quais o tempo per-
mitiu refletir de forma mais rigorosa e com 
menos pressões. 

A crítica de cinema não tem de ser sempre 
um exercício individual. Abrir o espaço de 
discussão, ampliar o pensamento sobre o 
objeto e cruzar perspetivas enriqueceria, por 
um lado, o espectador de cinema, dando-lhe 
a possibilidade de conhecer e compreender 
o contexto social, histórico, social e mesmo 
económico do filme e de ficar a par de di-
versas formas de pensar a obra; e, por outro 
lado, enriqueceria a própria obra cinemato-
gráfica, que, através do debate à sua volta, 
ganharia novos sentidos e poderia intensifi-
car os propósitos com que foi realizada.

MAS PARA QUE SERVE A CRÍTICA 

DE CINEMA? 
A crítica é uma tentativa, geralmente

falhada, de compreender a arte. E digo geral-
mente falhada porque nunca se compreen-
derá em plenitude uma obra de arte — ainda 
que no caso do cinema se trate de uma fusão 
entre a arte e a técnica. Podemos compreen-
der inteiramente a técnica, mas quanto à arte 
ficará sempre muito por dizer, seja porque o 
argumentista assim quis, porque o realizador 

dores e críticos conhecerem-se, o que pode 
ser um constrangimento ou, por outro lado, 
um fator favorável à existência de algumas 
promiscuidades. Um maior leque de críticos 
também só seria possível, provavelmente, 
com um maior número de filmes produzidos 
por ano, sendo que as condições de produção 
cinematográfica em Portugal não permitem 
— e dificilmente se chegará lá, sendo que 
esse também não tem por que ser um objeti-
vo — uma indústria cinematográfica. 

Este ensaio não pretende ser conclusivo, 
mas antes levantar possibilidades para o fu-
turo da crítica de cinema no país. Um passo 
fundamental seria inquirir os espetadores 
portugueses e compreender se lhes interes-
saria este modelo de falar sobre os filmes, se 
há, da parte deles, abertura para o consumo 
do conteúdo aqui proposto.

Não se trata literalmente de uma crítica 
à crítica de cinema, mas de um contributo 
nesse sentido, precoce para apontar conclu-
sões. Falta saber se o público deseja a crítica 
de cinema16. Caso os espetadores pretendam 
apenas ver cinema e despegar-se do filme à 
saída da sala, então o futuro da crítica está 
condenado. 

Não obstante, falar sobre os filmes, criti-
cá-los, pensando-os, servirá, em última ins-
tância, para falar sobre a vida, pensando-a.

Se a arte nos tira, tantas vezes, da cegueira 
a que estamos aparentemente condenados, a 
crítica diz-nos por que e como saímos dessa 
cegueira, abrindo um leque de possibilida-
des e caminhos para vermos mais e melhor. 
Mas a decisão de querer ver ou permanecer 
invisual é dos espetadores.
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trabalhou nesse sentido ou simplesmente 
porque a arte é incompreensível enquanto 
fim em si mesma.

Alguns cineastas podem mesmo consi-
derar a crítica de cinema inútil, entenden-
do-a como um perigo de ultraje à sua obra. 
Também alguns espetadores se absterão da 
crítica, temendo que o filme passe para além 
do ecrã e do que nele viram, e evitando o 
esforço intelectual. 

Não encontro uma resposta global e 
consensual sobre a utilidade da crítica, pelo 
que me apraz deixar possibilidades, servindo 
este ensaio apenas como ponto de partida 
para a reflexão. Assim, atribuo à crítica duas 
funções: a de mediação e a de significação.

Na sua missão base de assessorar os 
cidadãos, cabe à crítica cruzar informações, 
relacionar obras — por exemplo, filmes do 
mesmo realizador ou com a mesma temática. 
O crítico de cinema pode ajudar o espectador 
a dialogar com o filme, esclarecendo o que 
não seja tão óbvio, contextualizando e for-
necendo premissas para que, ao ler a crítica 
antes de ver o filme, o espectador mergulhe 
nele mais facilmente. Não se trata de impor 
nada ao espetador, mas sim de lhe mostrar a 
diversidade de considerações que é possível 
tecer acerca de um objeto cinematográfico, 
e também de o fazer questionar e procurar 
respostas, ou seja, parafraseando o ditado, 
“não dar o peixe, mas ensinar a pescar”.

A crítica não tem de explicar o filme, mas 
pode procurar nele significações. 

Se aceitarmos que a crítica equivale a um 
alargamento do campo do sentido, muito mais 
do que ao gesto de fixar uma ¨verdade¨ relativa 
acerca do valor estético de uma obra, facilmen-
te verificamos que a principal razão da crítica 
é construir significações. Muito mais do que 
produzir apenas opiniões14.

Ao encontrar significações, a crítica reve-
la, muitas vezes, camadas novas no trabalho 
dos autores. Nesse sentido, também os artis-
tas podem ser surpreendidos pelas interpre-
tações encontradas nas suas obras. 

Numa sociedade que percorre com cada 
vez maior entusiasmo caminhos híbridos, é 
hoje mais difícil separar a crítica jornalística 
da crítica académica, aceitando, por exem-
plo, que os académicos possam escrever em 
jornais e os jornalistas e críticos possam 
dar aulas nas escolas e universidades. Essa 
hibridez, em que coexistem apresentações 
e considerações sobre as estreias — com o 
tempo de reflexão limitado — e uma crítica 
mais rigorosa e acerca de obras cinematográ-
ficas menos recentes — sobre as quais houve 
mais tempo para pensar e pesquisar — é a 
que me interessa.

É por isso que defendo um debate cinema-
tográfico que cruze críticas com perspetivas 
distintas, mas também com pontos seme-
lhantes. Um programa regular de debate15 
poderia ser um excelente contributo para o 
fomento da crítica de cinema em Portugal. A 
atividade da crítica permite traçar evoluções 
técnicas e artísticas, contribuindo ainda para 
o registo histórico. 

Não obstante, em Portugal, no caso dos 
filmes portugueses, há o obstáculo da pro-
ximidade. O meio é pequeno, é fácil realiza-
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Ensaio por
Filipe Varela1

BERTURA

Na primeira parte 
deste estudo2 expus al-
gumas ideias e noções: 
1. Enunciei o Princípio 
Homérico da Preser-
vação do Protagonista 
(PHPP) e defini que

a preservação diegética do protagonista é 
uma marca da narrativa cinematográfica 
de estrutura clássica; 2. A propósito de 
personagens centrais (PCs), distingui heróis, 
protagonistas e personagens principais; 3. Recu-
perei aspectos definidores da Narrativa de 
Estrutura Clássica (NEC) e defendi que, sendo 
a preservação do PC uma marca das NEC, a 
sua não-observação conduz a interessantes 
inflexões nessa estrutura, das quais seleccio-
nei três; 4. Apresentei as três inflexões com 
que este estudo se ocupa, a saber, a destruição 
do protagonista, a falsificação ou falseamento 
do protagonista, e a transfiguração do protago-
nista. Sintetizei cada uma das inflexões numa 
hipótese, um desafio ao storytelling padrão. 
Nesta segunda parte prossigo com uma abor-
dagem à primeira inflexão, a destruição do 
protagonista. A minha tese central para esta 
inflexão é a de que ela é um instrumento que 
veicula uma determinada posição filosófica 
do seu autor.
     
OBSERVAÇÃO SOBRE

A NARRATIVA SACRIFICIAL

Das três inflexões a desenvolver, a destruição 
do PC é a que mais recorrentemente desafia 
quer a NEC quer o PHPP. Nesta inflexão o PC 
é sempre destruído, mesmo que, em alguns 
casos, preservado. Exemplos deste recurso 
podem ser encontrados em quase todas as 
cinematografias, sobretudo na versão nomea-
da sacrificial (ou cristológica). Nessa versão, o 
(ou um dos) PC sacrifica-se para salvaguardar 
um bem maior ou convicções que o movem. 
Tem expoente máximo na narrativa do Novo 
Testamento, embora não nasça aí; basta 
recordar, p.ex., tragédias como Prometeu 
Agrilhoado de Ésquilo, ou a sublime Antí-
gona de Sófocles3. Os PCs nestas narrativas 
sacrificam as suas vidas a bem de causas que 
consideram mais elevadas, como sejam a fé, 

a família, a Humanidade, a nação, a justiça, a 
arte, enfim, certa forma de amor. 

Acerca deste tipo de inflexão, três aspec-
tos merecem destaque. O primeiro é que a 
destruição do PC é como que a conclusão 
necessária e compulsiva do problema do 
enredo. Para isso, estabelece-se um entendi-
mento tácito entre espectador e narrativa, no 
qual se concorda que o PC terá que ser des-
truído. Por vezes esse entendimento é mais 
que tácito, é prévio (sabemos de antemão que 
Jesus Cristo será humilhado e crucificado), 
e assenta na ideia de que o PC será destruído 
mas o preço da sua vida recapitalizará algo 
mais valioso. Portanto, segundo, sabemos 
que as narrativas têm uma dimensão forma-
tiva e continuamente instrutiva. Como tal, o 
espectador aceita a destruição do PC como 
um caso-limite que entronca na constituição 
de um conjunto de exemplos a formar e que 
funcionam como uma espécie de modelos 
para cenários hipotéticos ou análogos4.

Terceiro, a destruição do PC, por muito 
traumática (e casos como o de Selma em Dan-
cer in the Dark roçam quer a torture porn ou o 
tearjerker gratuito, quer o dinâmico-sublime 
kantiano), redunda num sentimento de satis-
fação e, não direi de prazer, mas de preen-
chimento. Na medida em que tal destruição 
tem uma finalidade, quer diegética quer 
moralmente, ela é apaziguada pelo preenchi-
mento que traz. O processo de testemunhar 
a destruição do protagonista tem então uma 
finalidade imaginativa que é a de usar a 
empatia projectiva e colocar o espectador na 
experiência do PC para com isso vivificar a 
um ponto hiper-real a sua decomposição.

Querendo, na sua máxima generalidade, 
aproximar o caso da narrativa sacrificial a 
uma posição filosófica, diria que ela cor-
responde a um pietismo, em muitos casos 
“laico”, i.e., à ideia de que a experiência pes-
soal do martírio e do sacrifício, ou a devoção 
radical a uma causa, abre caminho a formas 
de salvação ou de redenção, seja do indiví-
duo, seja da sua ecologia.

     
A DESTRUIÇÃO DO

PERSONAGEM CENTRAL

Ora, se tomarmos a narrativa sacrificial 

como um caso especial, restam outros casos, 
em que nem é procurado tal preenchimento, 
nem a destruição do PC traz qualquer paliati-
vo. Eles não só não respeitam rigorosamente 
o PHPP, como convertem essa violação em 
elemento distintivo. De acordo com a hipó-
tese para este caso: o protagonista deve ser 
preservado; e se não for? 

Como disse na parte I, a destruição do 
PC tem forte impacto no espectador e suas 
expectativas. Na cinematografia estaduni-
dense em particular, o seu uso foi sempre 
bem ponderado. De facto, quase se poderiam 
distinguir, p. ex., a cinematografia estaduni-
dense da francesa ou da japonesa pela ape-
tência dos seus autores para destruir PCs5. 
Aqui pode ler-se a distinção entre a vertente 
mais industrial do cinema estadunidense e a 
vertente mais autoral dos cinemas francês e 
japonês. A liberdade criativa e menos filtros 
traduziram-se na oportunidade de introdu-
zir uma acidez na narrativa cinematográfica 
que a desaproximou definitivamente do 
carácter de entretenimento ligeiro que ainda 
poderia ligar o cinema às suas origens. Mais 
ainda, creio que esse cunho autoral é a clara 
expressão de posições reflexivas de carácter 
filosófico: em geral, a veiculação de uma 
certa posição acerca das experiência e exis-
tência humanas que parecem incompatíveis 
com o PHPP.

De facto, numa antítese já antes aludida, 
se a destruição do PC na narrativa sacrifi-
cial se faz acompanhar, em geral, de uma 
sublimação de princípios ou valores que 
proporcionam algum tipo de preenchimen-
to, já nos outros casos a destruição do PC 
procura exactamente o seu oposto: deixar no 
espectador algum tipo de vazio.

Seria útil estabelecer uma tipologia, ainda 
que provisória, da destruição do PC. Distin-
guem-se desde logo dois principais tipos de 
destruição: a destruição física e a destruição 
não-física. Dentro da primeira encontra-
ríamos, claro, a morte do PC; mas, mesmo 
sem morte, pode haver a degradação, a 
corrupção ou a decadência do PC6. Dentro 
da segunda, a não-física, encontraríamos 
a destruição psíquica, a emocional, e aque-
la que podíamos nomear metafísica, i.e., a 
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aniquilação de carácter, valores, convicções, 
mundivisões7.

Quanto aos agentes da destruição, 
podemos falar de auto-destruição (o PC é o 
agente activo da sua própria destruição), 
de hetero-destruição (o PC é destruído por 
outrem), e de uma combinação de ambas. 
Em geral, destruição física e não-física, auto 
e hetero-destruição sobrepõem-se. Ou seja, 
a morte física do PC pode ser precedida de 
um processo degradativo do ponto-de-vista 
psíquico8. Por outro lado, certo personagem 
pode pôr em marcha um processo auto-des-
trutivo que é depois assumido por outros, 
que o concluirão9. Noutros casos, como 
em multiprotagonista, a destruição física 
ou não-física de um protagonista conduz à 
destruição física ou não-física de outro10.

Já as motivações para a destruição não 
são tão fáceis de afunilar, pelo que consi-
dero dois pontos: primeiro, a gravidade da 
destruição do PC. Destruir um PC é, para 
qualquer autor ou argumentista, algo sério; 
por norma não se cria apenas para destruir 
o que foi criado. Logo, segundo, a acontecer 
destruição, ela deve ser motivada, e essas 
motivações podem ser de várias ordens, 
assumir diferentes formas, produzir distin-
tos efeitos.

Tal como na narrativa sacrifical, ao tentar 
organizar um sistema de motivações dos au-
tores, ocorreu-me que a sua diversidade, em 
aspectos definidores, podia ser emparelhada 
com um conjunto de posições ou atitudes 
que, em Filosofia, correspondem às seguin-
tes correntes: existencialista, céptica, cínica, 
pessimista e niilista.

     
A DESTRUIÇÃO DO PC

COMO AFIRMAÇÃO FILOSÓFICA

Se assumirmos que há seriedade na destrui-
ção instrumental do PC por parte do autor, 
então também temos que assumir que tal 
destruição é bem motivada11. Sem dúvida 
que há, no uso destas inflexões, uma interfe-
rência de dinâmicas de várias ordens: cultu-
rais, idiossincráticas, temporais ou conjun-
turais, de género fílmico, entre outras12. Sem 

negar que haja outras motivações no seu uso 
(o efeito-choque, a resolução do problema 
dramático, o realismo cru na representação 
de um certo problema, o rigor biográfico), 
é minha convicção que ela acontece porque 
o autor procura afirmar uma certa posi-
ção filosófica. Ora, na narrativa sacrificial 
sentimos vibrações de um certo optimismo; 
nos outros casos essas vibrações são quase 
sempre ausentes. Apresento uma interpre-
tação dessas motivações diante de algumas 
posições filosóficas onde um tal optimismo 
tem dificuldade em entrar, tomando alguns 
filmes como particularmente exemplares.

     
A destruição do PC como posição 
existencialista (Der Siebente Konti-
nent, Michael Haneke, 1989) 13

Embora confiante na auto-determinação e 
no livre-arbítrio do sujeito, é um facto que o 
existencialismo, nos seus traços gerais, reco-
nhece e alonga-se nas suas limitações. Uma 
das constatações do existencialismo é a de 
que a conquista humana da consciência veio 
acompanhada da percepção de um vazio que 
assalta a sua experiência, e cujo combate e 
ultrapassagem só podem ser ensaiados atra-
vés de certas modalidades do ser.

Claro exemplo do triunfo simultâneo do 
vazio e da auto-determinação individual é 
este filme de Haneke. De facto, podemos 
dizer que a sua tese é que a máxima felicida-
de que a consciência permite alcançar é algo 
como a experiência de uma refeição panta-
gruélica partilhada por uma família momen-
tos antes de destruirem todas as suas posses 
e se libertarem do vazio existencial num sui-
cídio colectivo. Marco Ferreri já tinha feito 
uma proposta semelhante no seu La Grande 
Abbouffata (1973), embora aí a ênfase esteja 
na decadência de um certo mundo burguês e 
na celebração da escatologia e do hedonismo 
quando um tal vazio se torna intransponível. 
Haneke aumenta a parada. Não se trata de 
um grupo de pessoas estranhas e excêntricas 
que, numa espécie de fin de siècle e ao cabo 
de uma vida avançada e basta, decide morrer 
por congestão alimentar. Trata-se da família 

Schober, Georg (pai), Anna (mãe) e Evi 
(filha), que, sem catalisador bem definido, 
começa a perplexante preparação para um 
suicídio colectivo.

Haneke inspirou-se num caso verídico 
lido num jornal, bem como numa confusão 
comum entre Áustria e Austrália. Portanto, 
por um lado o filme é um exercício narrativo 
para nos pôr no lugar de outrem e tentar 
assim compreender o incompreensível: uma 
família que escolhe deixar de existir. Mais, 
um pai e uma mãe que decidem suicidar-
-se e, após auscultar a filha, incluem-na no 
programa. Por outro lado, o filme constata 
que a plena realização humana é impossível, 
que a viagem para esse lugar imaginário e 
perfeito onde poderão recomeçar e reali-
zar-se, a Austrália (antítese da concreta e 
hedionda Áustria) nunca acontecerá, logo a 
única decisão sensata é pôr fim ao absurdo 
da vida quotidiana, inacabada, repetida, 
estéril. Ora, para acentuar o carácter estóico 
da decisão, Haneke elimina quase tudo o 
que numa narrativa clássica é estrutural: 
praticamente não há inciting incident, logo, 
parece que o filme está vazio de problema; 
não há conflito evidente ou relevante; não 
há várias storylines (dir-se-ia, quando muito, 
episódios); passa directamente do 1.º para 
o 3.º acto; os três personagens centrais não 
têm aspectos definidores e funcionam quase 
como um só organismo; não há provação, 
ou se há ela está numa frequência constan-
te; não há evolução dramática assinável; o 
clímax é na verdade um anticlímax que fere 
a vista e revolta o estômago. A narrativa é 
esvaziada para dar conta de um vazio angus-
tiante, e o elemento de destaque é a determi-
nação da auto-destruição.

É difícil pensar Haneke como um 
existencialista (sim um arrematado pessi-
mista), mas O Sétimo Continente glorifica a 
auto-determinação e o livre-arbítrio diante 
do círculo sisifiano da existência humana. 
Um existencialismo negativo que afirma 
o absurdo da vida humana (mais: como 
o peixe encerrado no aquário, o absurdo 
da vida biológica), mas afirma também a 
possibilidade de romper com esse absur-
do14. Ou seja, a destruição dos PCs é aqui, 
enquanto afirmação filosófica, a necessária 
consequência de uma tomada de posição 
acerca da natureza da experiência huma-
na; enquanto dispositivo narrativo é um 
trabalho de desbaste e eliminação, até ao 
minimalismo formal repetitivo que precede 
um inesperado crescendo emocional que 
deixa o espectador exangue.
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A destruição do PC como posição 
céptica (Safe, Todd Haynes, 1995)
O céptico diz-nos que, se algo existe 

(e duvida que exista), então esse algo não 
deve estar ao nosso alcance (e passa a 
explicar-nos porquê). O cepticismo instala a 
dúvida radical.

Como tal, Todd Haynes construiu um 
enigma que propositadamente não leva a 
lado nenhum, porque tudo é sujeito a dúvida. 
Leva sim à hipersensibilidade, à fobia, ao 
isolamento e à paralisia. A inadequação de 
Carol e o seu progressivo desajuste à realida-
de conduzem à salvífica auto-destruição da 
protagonista, prosseguida por outros agentes 
hetero-destrutivos, sob a convicção de que a 
estão a ajudar. Estarão? Ela está doente. Es-
tará? Se está, nem tratamentos médicos nem 
curas espirituais lhe valem. Valerão?

Em rigor, Haynes não viola o PHPP em 
Safe, pois Carol é preservada até ao final da 
narrativa. Mas a protagonista que nos deixa 
no plano final está destruída. De resto, a 
evolução dramática é sobre um processo de 
degradação física e não-física horrorizante.

Na sequência de um first world problem, 
um sofá que chega na cor errada, a privile-
giada, sofisticada e polida Carol começa a 
manifestar uma série de sintomas alérgicos. 
A incapacidade de diagnosticar o problema 
precipita Carol e a sua família num calvário 
físico e emocional. A jornada descendente 
é conversível na nossa frustração em chegar 
à raiz do problema ou validar a solução. A 
própria Carol, no seu optimismo e determi-
nação, tropeça sistematicamente na ausên-
cia de respostas, no inexplicável e no in-
compreensível. Do superficial passamos ao 
metafísico, numa sequência de crises (física, 
psíquica, espiritual, familiar). Poderemos 
saber a causa? Há retorno? Ela está segura? 
O mais certo é não haver respostas.

     
A destruição do PC como posição 
cínica (The Grifters, Stephen Frears, 
1990)

Um aspecto definidor do que hoje com-
preendemos por cinismo é a determinação 
em desmascarar qualquer ideia de filantro-
pia. Toda a motivação para a acção humana 
é redutível ao interesse individual, ao egoís-
mo, ao amor-próprio. O exemplo clássico é o 
da mãe que daria a vida pelo filho: segundo 
o cínico, ela fá-lo-ia não pelo interesse dele 
ou porque considere a vida dele mais impor-
tante, mas porque a perda do filho lhe cau-
saria a ela muito sofrimento. Portanto, daria 
a vida por ele para se poupar ao sofrimento 
de o perder. O cinismo argumenta então, 
que, no limite, a acção humana individual é 
sempre resultado do interesse próprio e da 
auto-preservação.

Stephen Frears representou esta posição 
em The Grifters. A narrativa, por economia, 
coloca-nos no universo moralmente lasso 
de pequenos golpistas; mas confronta essa 
lassidão com o mais sagrado dos vínculos, 
mãe-filho. Num triângulo de protagonistas 
anti-heróis, Roy (filho), Myra (namorada) e 
Lilly (mãe), todas as relações são oblíquas e 
estão inquinadas. Roy trata a mãe com dis-
tância e sobranceria (Lilly foi mãe adolescen-

te e pouco zelosa), e sabe que a namorada é 
pouco fiável; Myra vê Roy como um roman-
ce transitório, um meio para atingir melho-
res fins, e sabe que Lilly lhe tirou a pinta 
(logo, é um alvo); Lilly sente uma ternura 
desprendida por Roy, mas acha que ele não 
tem estofo para a vida de crime (e dissuade-o 
dela), e odeia Myra desde o primeiro olhar 
porque sabe reconhecer uma megera.

A partir destes três PCs, três storylines 
desenvolvem uma teia de dissimulações e 
enganos onde só os mais sabidos se safam. 
Myra é apresentada desde cedo como uma 
antagonista; Roy porém começa como um 
anti-herói a caminho da redenção (o plano é 
largar o crime); Lilly, por sua vez, tem uma 
nota trágica de anti-herói, deixando adivi-
nhar as circunstâncias difíceis que a leva-
ram ali, que Roy foi um efeito colateral que 
apesar de tudo ela tenta resgatar. Mas cada 
um está por si, contra todos.

A eliminação de Myra por Lilly sur-
preende-nos pela reviravolta e engenhosi-
dade. É sem dúvida acompanhada de um 
sentimento de satisfação. A eliminação de 
Roy por Lilly é brutal e inesperada: pri-
meiro, porque é uma mãe que mata o filho 
(tendo-o até seduzido antes disso); segundo, 
porque a morte é acidental; terceiro, e aí 
está o cinismo do filme, porque Lilly prosse-
gue o plano de roubar o filho e prossegue a 
vida criminosa. Graças à morte de Roy tem 
dinheiro; graças à morte de Myra está le-
galmente morta. As duas mortes acontecem 
para garantir a auto-preservação de Lilly. 
Como tal, o filme dilacera a mais profunda 
relação humana para captar a força daquilo 
que argumenta ser o que verdadeiramente 
nos move, o egoísmo.

     
A destruição do PC como posição 
pessimista (Seven, David Fincher, 
1995)

O pessimismo persuade-nos de que a exis-
tência é demasiado horrível. Schopenhauer, 
o grande pessimista, viu na vida apenas 
dor e sofrimento. Andrew Kevin Walker, 
argumentista, e David Fincher, realizador, 
construíram uma ilustração dessa premissa.

O dispositivo da destruição do PC em 
Seven é engenhoso e eficaz, pois a destruição 
(hetero e auto-destruição) de David Mills 
tem tanto de gratuita como de forçosa, logo, 
de desconcertante e perturbadora, a pelo 
menos três níveis. Num primeiro, é gratuita 
e de refinado sadismo porque é o rebentar 
de ira resultante da provocação e aniquila-
ção psicopata de John Doe. Num segundo 
nível, é forçosa porque parece o único acto 
de justiça à medida do calor de um mo-
mento inimaginável como o da sequência 
final. Dada a possibilidade, deve ser muito 
difícil não executar alguém que acabou de 
decapitar a nossa pessoa amada após esta 
lhe implorar pela sua vida e pela do filho ina-
turo. O problema é que, ao fazê-lo (e como o 
condenamos, compreendemos, perdoamos, 
e tornamos a condenar...), está a concretizar 
o completo projecto homicida de John Doe, 
que é o muito perverso objectivo final do 
filme. Somerset recorda e sublinha constan-
temente isso, gritando: «If you do it, he wins». 

Portanto, é forçoso que Mills execute John 
Doe e com isso destrua a sua vida e a sua 
carreira. Mas não há outra saída, tem que 
se fazer um tipo de justiça que não cabe na 
civilidade dos tribunais. Finalmente, num 
terceiro nível, é certo que Mills executa Doe 
com um disparo na cabeça, ou seja, mata-o 
e vinga-se. Vinga-se? Na verdade, não. Não 
só a execução de Doe não vinga a destruição 
que causou, fica aquém, como é na verdade 
um suicídio por procuração. Doe reuniu todos 
os elementos necessários para que Mills 
tenha que o matar. Ou seja, a morte de Doe é 
premeditada, deliberada, não há um senti-
mento de satisfação e de apaziguamento que 
daí resulte. Pelo contrário, dá-se para que 
ainda mais destruição e sofrimento sejam 
provocados.

Em Seven temos um caso de duplo 
protagonista, Somerset e Mills. Segundo 
a tópica, o herói é Mills; os protagonistas 
são Somerset e Mills; o personagem central 
é John Doe. Mills, herói e protagonista, é 
destruído ao ponto da não-preservação e 
essa inflexão ao PHPP é engenhosa porque 
tem função dupla: demonstrar a sua tragédia 
e decisão; comprovar que ele foi vítima de 
um pecado mortal, o da ira. É aqui que a 
inflexão do PHPP, logo a não preservação do 
protagonista, são tão originais: o protago-
nista é destruído para que a narrativa possa 
fechar-se. Na medida em que o espectador 
não estava preparado para essa reviravolta, o 
efeito emocional é fortíssimo.   

D

C

A hetero-destruição não-física 

18ENSAIO TRÊS INFLEXÕES AO TRATAMENTO DO PERSONAGEM
CENTRAL NA NARRATIVA DE ESTRUTURA CLÁSSICA

B



     
A destruição do PC como posição 
niilista (Sorcerer, William Friedkin, 
1977)

Proposição: Nada e apenas nada. Escólio: 
tudo existe, logo nada existe (nada pertence 
ao conjunto de tudo). Consequentemente, se 
nada existe, tudo não existe. Teorema: Nada 
existe. É um raciocínio deste género, que, 
como é sabido, sofre do problema da refe-
rência, que alenta o niilismo. Nada existe, 
nada está portanto ao nosso alcance porque 
não existe, logo nada vale a pena.

Em Sorcerer, Friedkin tomou o filme de 
H.-G. Clouzot de 1953, Le Salaire de la Peur, 
adaptação por sua vez do romance homóni-
mo de Georges Arnauld. Estudou o filme e 
o romance para os limpar de tudo o que era 
supérfluo, mau ou pouco conseguido (p. ex., 
a Linda do filme de Clouzot). O resultado 
é um filme que, se visionado com a devida 
receptividade, transforma algo em nós.

«No one is just anything», disse Friedkin 
que era o tema do filme, referindo-se a um 
diálogo pouco marcante. Um Homem, na 
sua acepção autêntica, teria liberdade. Mas 
o Homem está numa luta desigual com a 
multiplicidade que o rodeia. É o uno contra 
o múltiplo. Numa batalha, o múltiplo ganha, 
só pode ganhar. Só existe então crueldade, 
numa luta entre homem e realidade, em que 
a realidade irremediavelmente ganha, seja a 
que escala for. Além disso, é um personagem 
de um filme, podemos ajustar tudo, e tem 
contra ele a navalha de Tchekov: se há uma 
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5. Um levantamento estatístico comparativo de filmes 
estadunidenses, franceses e japoneses seguramente 
sustentaria a tese de que a destruição de PCs é pro-
porcionalmente mais frequente nos dois últimos.

6. Sugiro alguns exemplos: À Bout de Souffle, J.-L. God-
dard, 1960; Professione: Reporter, M. Antonioni, 1975; 
Sorcerer, W. Friedkin, 1977; A Zed and Two Noughts, 
P. Greenaway, 1985; The Grifters, S. Frears, 1990; 
Amateur, H. Hartley, 1994; Safe, T. Haynes, 1995; 
Breaking the Waves, L. von Trier, 1996; American 
Beauty, S. Mendes, 1999; Requiem for a Dream, D. Aro-
nofsky, 2000; La Pianiste, M. Haneke, 2001.

7. Exs.: Lilith, R. Rossen, 1964; A Woman Under the 
Influence, J. Cassavettes, 1974; Barry Lyndon, S. 
Kubrick, 1975; Come and See/Idi i Smotri, E. Klimov, 
1985; Seven, D. Fincher, 1995; O Fantasma, J. P. Ro-
drigues, 2000; Audition/Odishon, Takashi Miike, 1999; 
O Sabor da Melancia/Tiān Biān Yi Duǒyún, T. Ming-
-liang, 2005; My Joy/Schaste Moe, S. Loznitsa, 2010; 
Hereditary, A. Aster, 2018.

8. Exs.: Citizen Kane, O. Welles, 1941; The Shining, S. 
Kubrick, 1980; Transe, T. Villaverde, 2006.

9. Exs.: Bonnie and Clyde, A. Penn, 1967; Le Diable
Probablement, R. Bresson, 1977.

10. Exs.: Vertigo, A. Hitchcock, 1958; Apocalypse Now, F. 
F. Coppola, 1979; Irréversible, G. Noé, 2002.

11. Descarto portanto aqueles casos menos interessantes 
em que o móbil é estimular o sentimentalismo do 
espectador (exs.: Titanic, Cameron, 1997; City of 
Angels, Silberling, 1998; Armaggedon, Bay, 1998), bem 
como aqueles em que a destruição do PC é fruto da 
ostensiva perversidade ensaiada pelo seu autor (exs.: 
pela positiva, A Clockwork Orange, Kubrick, 1971; 
Dangerous Liaisons, Frears, 1988; Funny Games, Ha-
neke, 1997. Pela negativa, A Serbian Film/Srpski Film, 
Spasojević, 2010; Nymphomaniac, von Trier, 2013).

12. Por exemplo, a destruição sacrificial dos PCs foi um 
recurso em voga no cinema mainstream estadunidense 
durante a década de 1990. Por outro lado, a destrui-
ção de PCs foi uma técnica omnipresente na expressão 
de um certo pessimismo da Nouvelle Vague francesa; 
pense-se em Goddard (À Bout de Souffle, Pierrot le 
Fou, Vivre sa Vie, ...), em Truffaut (Jules et Jim), em 
quase todos os filmes de Bresson (notavelmente em Au 
Hasard Balthazar — mas neste caso a estrutura não é, 
de todo, clássica), em Varda (Le Bonheur). A destrui-
ção do PC é também monograma de uma certa idios-
sincrasia cultural, como no caso da cinematografia 
japonesa (a fleuma emocional no Tokyo Monogatari de 
Ozu, a exigência da honra no Rashomon de Kurosawa, 
o irremediável fatalismo n’Os Amantes Crucificados de 
Mizoguchi ou no Floating Clouds de Naruse). Asso-
ciamos também a destruição de PCs a certos géneros 
cinematográficos, como o film noir. Finalmente, a des-
truição de PCs pode ser quase a assinatura de certo 
autor; ocorrem-me logo nomes como Naruse, Kubrick, 
Fassbinder, Lars von Trier, Gus Van Sant, Paul Thomas 
Anderson e, mais recentemente, Alex Ross Perry ou 
Ari Aster. Não cabe neste estudo cobrir os múltiplos 
aspectos que concorrem para o uso das inflexões se-
leccionadas, apenas alguns dos mais salientes.

13. No mesmo número do Argumento em que foi publicada a 
parte I deste estudo, Manuel Pereira fez observações 
muito estimulantes acerca deste mesmo filme, que me 
fizeram recordá-lo, revisitá-lo e reconsiderá-lo.

14. Não concordo inteiramente com a análise que ressitua
o problema desta família no contexto de um vazio 
civilizacional contemporâneo e urbano (e recordo a 
letra de A Gente Não Lê, cantada por Isabel Silves-
tre, que, no interior português profundo, recorda os 
ritmos e os rituais tristes para espantar «o escuro 
[que] vai dentro de nós», quando se «rez[a] o terço 
ao fim da tarde só p’ra espantar a solidão»). O vazio 
que o filme procura é na humanidade transversal, em 
qualquer lugar, em qualquer tempo. É o vazio que 
resulta da consciência que não consegue encontrar 
uma teleologia existencial. O particular da família 
Schoder é um espécime.

arma em cena, ela tem que disparar. Aquilo 
a que chamamos azar é um outro nome 
para incompreensível, injusto e revoltante. 
Tudo corre mal, até correr bem, tão bem, e 
depois correr muito mal, tão mal. De entre 
um grupo de anti-heróis submetidos a uma 
provação insana e depois épica, ficamos 
com aquele que era o mais forte, o mais 
apto, o mais notável. Podíamos dizer, um 
herói. Porém, essa força não o assiste quan-
do a realidade joga sujo e lhe passa uma 
rasteira. Perde. Portanto, não vale a pena.

   
SUMÁRIO

Nesta parte fiz uma proposta acerca da mo-
tivação para a inflexão do PHPP e da NEC 
no caso da destruição do PC. Defendi que a 
destruição do(s) PC(s), quase sempre do(s) 
protagonista(s), é instrumental para que 
os autores expressem e/ou afirmem uma 
posição filosófica perante um problema 
que pressupõe à partida essa destruição. 
Recorde-se que a hipótese é: e se o prota-
gonista não for preservado? A variedade 
dessas posições pode então remontar a seis 
posições filosóficas: pietista, existencia-
lista, céptica, cínica, pessimista e niilista. 
Tomei casos que julguei exemplares para 
sustentar que, quando bem executado, o 
recurso a esta inflexão é poderoso e impac-
tante, sugerindo narrativas e meditações 
interessantes.
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do Personagem Central no pessimismo de Vem e Vê (Elem Klimov, 1985).



R I TO S VE ST IGI A I S E
I N T I M I DA DE S  AU TOFÁGICA S
Pistas para uma leitura articulada de «Le Cochon» (Jean-Michel Barjol
& Jean Eustache, 1970) e «Vase de Noces» (Thierry Zéno, 1974)
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ean-Michel Barjol,
com experiência prévia 
no cinéma vérité — ver 
Au Temps des Châtaig-
nes (1965) ou La Peau 
Dure (1969) — assina 
este Le Cochon (1970), 
a meias com Jean

Eustache. Poder-se-ia eventualmente discutir 
se este é mais especificamente um filme de 
Barjol do que de Eustache, mas esta é uma 
questão que me parece de menor importân-
cia, pelo menos para a análise aqui proposta, 
ainda para mais conhecendo a heterogeneida-
de da filmografia de Eustache e a sua capaci-
dade de lhe imprimir, apesar disso, um forte 
cunho pessoal e uma coerência que ultrapas-
sa compartimentações de género ou de outro 
tipo. Foi Serge Daney que o disse, numa nota 
necrológica publicada no Libération de 16 
de Novembro de 1981 — Eustache foi “um 
etnologista da sua própria realidade”, o autor 
de um cinema “impiedosamente pessoal”. 

O tema é de facto “puramente” documen-
tal, na linha de um cinema que procurava 
preservar tradições em extinção, e consiste 
num olhar em torno da gráfica sequência 
de morte, desmembramento, evisceração e 
subsequente metamorfose em enchidos, isto 
é, o processo da transformação do cadáver 
de um animal em diversos produtos alimen-
tares para consumo humano, ganhando 
assim, se não uma nova existência, um seu 
prolongamento póstumo, sob outra forma e 
natureza. A crueldade, a existir, é aqui a do 
próprio ciclo de inexorável decadência da 
carne e transformação da morte em sustento, 
a da própria vida.

Os diálogos entre os interveniente captam 
uma forma de falar tão cerrada que mesmo 

a maioria dos espectadores franceses teriam 
dificuldade em entendê-la.

O filme é apresentado sem legendas, e, 
mesmo que estas conversas tenham sido 
captadas para serem ouvidas e compreen-
didas, naturalmente, não se pode dizer que 
isso seja crucial para a apreciação plena da 
obra, mesmo que seja inevitável que algo se 
perca nessa inacessibilidade. Constituem-se 
como camada de fundo, potenciando um 
enquadramento da acção mais sonoro do que 
narrativo, um ambiente “rugoso e encorpa-
do, esse sim elemento essencial na expe-
riência do directo que Le Cochon oferece”. 
Um dos primeiros sons é um ruído violento, 
o guincho do porco no momento em que o 
agarram para ser atado e golpeado pela faca 
do carrasco: “Como se trata de filmar um 
processo que é também um ritual, começa-se 
pelo princípio, e numa matança de porco o 
princípio não pode deixar de ser o momento 
em que o porco percebe o destino que o es-
pera por um qualquer instinto ancestral que 
o cerco dos homens lhe há de despertar...”1 
Iniciam-se os trabalhos, uma sequência em 
que a matança cumpre um propósito que não 
é apenas material mas igualmente religioso, 
reminiscente de um paganismo aqui ainda 
encapsulado, ortodoxo na sua brutalida-
de. Contorna-se tudo o que seja elementos 
adicionais, camadas supérfluas que desvir-
tuem o foco deste olhar que obedece a uma 
exigência de rigorosa simplicidade.

Desse modo, apesar da crueza do tema, o 
resultado final é de uma beleza e sensibilida-
de vincadas, não evidenciando os “traços de 
desespero e derrota que irradiam dos filmes 
ficcionais de Eustache”. Se existe quem o 
considere o seu filme mais belo, é precisa-
mente por ser “o mais curioso e gracioso”. 

É também por essa mesma curio-
sidade elegante mas assertiva que 
Eustache potencia uma muito 
íntima transcendência a partir 
da mais banal das sequências, 
pela atenção que lhe dedica, 
mais uma vez, de uma devoção 
absoluta. Como em Frederick 
Wiseman, existe o desejo vital de 
descarnar uma realidade negli-
genciada, procurando-lhe uma 
essência oculta, uma riqueza dra-
mática a que um olhar superficial 
e apressado não acede. Aqui, o 
olhar regista sem se intrometer

ou comprometer, e, “em vez de julgar os agri-
cultores, revela algo muito mais generoso e 
compreensivo, o retrato de um modo de vida, 
uma apreciação do trabalho físico, da labuta 
quotidiana, do processo de transformar uma 
coisa em outra”2.

Também conhecido no circuito under-
ground da troca de filmes piratas como Pig 
Fucking Movie, este é um filme de 1974 rea-
lizado pelo belga Thierry Zéno — o mesmo 
de Des Morts (1979), obra incontornável do 
cinema mondo — cuja fama extravasa as suas 
qualidades fílmicas, criando uma certa aura 
mítica muito assente nessa obscuridade e 
inacessibilidade quase totais, até às recentes 
edições oficiais em DVD. O título original, 
mais digno se assim podemos dizer, é Vase 
de Noces ou The Wedding Trough, que remete 
para rituais sociais e religiosos, como o casa-
mento, e suas possíveis releituras, enquanto 
fachadas para reprimir ou camuflar uma 
entranhada natureza animal que a convivên-
cia em sociedade obriga a ocultar.

Se em Le Cochon o diálogo existia mas 
era de tal forma denso que se tornava quase 
inevitalmente secundarizado, forçado a uma 
natureza residual, de ambiência mais que de 
esclarecimento ou articulação entre planos 
ou sequências, aqui, este não existe de todo 
— com quem falaria aquele que parece ser o 
último homem à face da Terra?

Também por isso, sentimo-nos à deriva 
neste mundo onde todas as interpretações 
estão suspensas num cenário de desoladora 
especulação, sem convenções sociais a reger 
comportamentos, ou outras divindades que 
não a solidão e o mais entediante desespero. 
Neste microscosmos de radical ausência de 
contexto — aqui não há a ordenação crono-
lógica das regras dos rituais com claro início 
e fim que víamos em Le Cochon — as rotinas 
diárias desenrolam-se sem razão aparente ou 
motivação ulterior. Será também à luz dessa 
ideia desconcertante que deveremos pensar o 
seu absurdo, o inominável horror destes dias 
que se arrastam desamparados. E é também 
aí que nasce um improvável romance entre 
este homem e a sua porca, do qual resul-
ta uma ninhada de criaturas híbridas que 
este tenta criar como humanos civilizados, 
forçando-os a rituais que lhes são estranhos, 
pretendendo-lhes incutir uma natureza que já 
nem é a sua, que apenas resiste num rasto de 
civilização de que este se pretende revestir, 
talvez procurando uma réstia de coerência 

J

Subsolo, por Manuel Pereira
Imagens de Vase de Noces (à direita)

e Le Cochon (ao fundo da página)
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neste absurdo que o circunda, delimita e 
condiciona. Tão absurdo como tudo o resto, 
também esta tresloucada tentativa de huma-
nização resulta fracassada e inconsequente, 
e, tolhido por desespero ou vingança, o agri-
cultor assassina os seus próprios rebentos, 
enforcando-os — um método particularmen-
te brutal porque “humano”. Quando a porca 
encontra os cadáveres enforcados, corre 
desnorteada, guinchando de mais profundo 
desespero — aqui, como em Le Cochon, o 
guincho revela um momento de “clarivi-
dência” antes da morte — acabando por se 
dirigir a um pântano ali perto, onde se afoga. 
Quando o agricultor a encontra morta, enlou-
quece, tentando enterrar-se junto a ela. Falha 
de novo, e então, movido por um frenesim 
febril mas irredutível, esvazia uns jarros onde 
armazenara fezes e urina, consome-os sob a 
forma de chá, enforcando-se de seguida.

É inevitável a comparação com Eraserhead 
(longa-metragem de estreia de David Lynch, 
no ano de 1977), não só por este infanticídio, 
como pelo desolador cenário pós-apocalípti-
co. Este último influencia aquilo que parece 
ser uma realidade transfigurada, subvertida 
por excesso ou por escassez extremos, reves-
tindo o real das peculiares regras do pesade-
lo, intrometendo-se neste, impondo as suas 
leis às da racionalidade.

Concluir que não estamos assim tão 
distantes de outros animais no que concerne 
à biologia, a questões comportamentais ou 
à articulação colectiva desses comporta-
mentos numa rede a que chamamos social 
dificilmente conduzirá a tamanha espiral de 
neurose e auto-destruição como aquela em 
que o agricultor de Vase des Noces se afunda e 
com que o filme termina, e que se apresenta, 
evidentemente, como paródica ou exagerada, 
embora, em igual medida, desconcertante. 
Importa, contudo, procurar fundamentos 
para compreender melhor as razões por trás 
destes comportamentos desviantes, que con-
denam irremediavelmente ao ostracismo e à 
incompreensão os que deles padecem.

As ciências sociais quase sempre consi-
deraram a sexualidade como uma área de 
pesquisa periférica, de importância reduzida, 
ainda mais quando pensamos em práticas 
ditas “desviantes”. Abordada durante muito 
tempo quase exclusivamente pelas ciências 
biomédicas, psiquiátricas e disciplinas legais, 
de uma forma complementar, não surpreende 
que as pesquisas iniciais em torno deste tópi-

co abordassem o fenómeno da zoofilia como 
excêntrico ou anedótico. Ainda assim, mesmo 
que de forma limitada, uma abordagem que 
incorpora elementos das ciências sociais per-
mitiu desde já revelar questões determinantes 
para um seu entendimento mais amplo, e que 
permaneciam (e permanecem) ainda desco-
nhecidas ou remetidas à obscuridade: que este 
tipo de relacionamentos e práticas sexuais 
entre humanos e animais têm origens remotas 
e dispersas um pouco por todo o globo, e, em 
determinadas circunstâncias e contextos, não 
são encarados como comportamentos des-
viantes, revestindo-se, ao invés, de um certo 
grau de aceitação social.

A partir do séc. XIX, com o advento da 
Psiquiatria, houve uma alteração significa-
tiva no que toca ao entendimento deste tipo 
de relações, sendo estes comportamentos 
associados a “corpos doentes”, e, nesse sen-
tido, a perversão e imoralidade das práticas 
foi transferida para a pessoa que as pratica. 
Segundo Foucault, esta permitiria encetar 
“novas formas de legitimar o controlo social 
sobre os dissidentes, de forma geral, e sobre 
os dissidentes sexuais, em particular”3. À luz 
da psiquiatria, a zoofilia surge associada a 
outras perturbações, nomeadamente psicose 
maníaco-depressiva, esquizofrenia, depres-
são, transtorno esquizoafectivo ou transtorno 
de personalidade anti-social. Em muitos des-
tes casos, ocorrem períodos de descompen-
sação que induzem interpretações paranóicas 
de eventos reais, experiências alucinatórias e 
ocasionais pensamentos suicidas. Todos estes 
sintomas “podem afectar o discernimento do 
indivíduo, a sua capacidade de avaliar e con-
trolar impulsos, aumentando, dessa forma, 
a probabilidade de comportamentos sexuais 
aberrantes”4. Além de alguns destes transtor-
nos anteriormente enumerados, estes com-
portamentos surgem geralmente associados 
a um determinado contexto, onde se podem 
incluir famílias disfuncionais e violência e/ou 
abuso sexual no seio desse núcleo, estando, 
de igual modo, maioritariamente associados 
ao seguinte perfil: “indivíduos do sexo mas-
culino, com défice cognitivo, fracas compe-
tências sociais e baixo nível de educação, (...) 
em áreas rurais, especialmente entre aqueles 
que trabalham com animais”5.

As ciências sociais, na abordagem a este 
tópico, evidenciam uma crescente preocupa-
ção em articular e compreender “o social” 
em estreita ligação com “o ambiental”, o que 

implica repensar as relações entre os seres 
humanos e todos os outros seres com quem 
este se relaciona, descartando a prévia rejei-
ção de algumas das práticas aqui abordadas 
e possibilitando uma reflexão séria que se 
não deixe toldar pelo viés religioso ou moral 
dos investigadores. É evidente a necessidade 
de “deslocar a prática etnográfica na direc-
ção de um processo que situaria mundos, que 
antes eram demasiado humanos, no seio de 
uma ampla e emergente série de co-relações
que excederiam o puramente humano”6.

Não nos interessa aqui encetar uma análi-
se aprofundada destas questões, mas pensar 
como algumas destas práticas foram empur-
radas para a marginalidade, para além das 
fronteiras de uma sexualidade sã, quando 
há evidências etnográficas que demonstram 
que o significado dessas práticas é desigual 
e depende dos contextos social e histórico. 
As relações de intimidade entre homem e 
animal dessacralizam a sexualidade humana 
convencional, remetendo para uma anima-
lidade forçada à obscuridade, negada por 
visões antropocênticas que se impuseram ao 
longo dos tempos, assentes na primazia do 
Homem sobre os outros animais, definindo-
-o como qualitativamente distinto dos de-
mais. Nesse sentido, não nos surpreende que 
esta fronteira esteja mais esbatida ou mesmo 
inexistente entre povos ditos “primitivos”, 
sendo esta uma distinção imposta pelos ditos 
“civilizados”, fundamental para legitimar 
práticas de dominação, no contexto de uma 
segregação entre colonizador e colonizado, 
ou ainda, no criar de um desnível entre o 
mundo urbano e o rural — em qualquer dos 
casos pretende criar-se a imagem de indiví-
duos ou grupos “menos humanos”.

Como podemos concluir, cada contexto 
social define as suas próprias regras no que 
toca às relações com outras espécies não-hu-
manas, das mais funcionais, de consumo e 
sobrevivência, às mais invulgares, como as 
que concernem formas de intimidade que 
podem mesmo concretizar-se em práticas 
sexuais. Não meramente confinadas a uma 
visão redutora que as encare como maleita 
individual, isolada, todas as práticas, das 
mais cruéis e abjectas às que a normalização 
que a História empreendeu tornou mais acei-
táveis, resultam de um determinado contexto 
relacional, de valores partilhados e como 
resposta a envolvências mais ou menos extre-
mas, que nos ajudarão a encontrar pistas para 
descodificar alguns destes estranhos códigos 
e rituais, aqui celebrados pela descomplexada 
ousadia a que o cinema se autoriza.
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uando desafiámos o 
Jeff Christensen a criar 
uma ilustração cinéfila 
para o nosso OBSERVA-
TÓRIO, ele não demorou 
muito a dizer que a sua 
inspiração viria dessa 
peça indispensável do

cinema que é a música. Depois de trabalhar 
como designer gráfico para várias publica-
ções em Nova Iorque, e antes de se mudar de 
vez para Nova Orleães, onde se dedica agora 
exclusivamente à pintura, teve uma livraria 
e até um programa de rádio onde provou 
que a música do cinema também se aguenta 
sem imagens. A sua última exposição foi na 
Catskill Art Society, há dez anos, e, equi-
parando o seu ritmo de trabalho ao de uma 
tartaruga, diz que nos podemos roer todos, 
que ainda não sabe se a série em que está a 
trabalhar agora alguma vez verá outra luz 
que não a das suas redes sociais.
---

Quando e como descobriste o cinema? 
A minha descoberta do cinema data do 
início dos anos 60, quando a nossa família 
se amontoava num Chevy Impala e ia a um 
drive-in — a Europa também viveu isso? Não 
faço ideia. De qualquer maneira, nós víamos 
filmes do James Bond, e O Mundo Maluco, 
e Os Gloriosos Malucos das Máquinas Voa-
doras, e, claro, mais importante, os Beatles 
em Help. Os filmes eram a atracção, mas a 
experiência física, na verdade, dominava: 
estacionar no lugar, instalar a coluna na 
janela parcialmente aberta, olhar para as 
estrelas pela janela de trás, ziguezaguear até 
à banca das pipocas enquanto o Sean Con-
nery escapava espectacular mas silenciosa-
mente, naquele instante, de alguma situação 
terrivelmente delicada. O meu primeiro 
contacto com cinema (possivelmente) mais 
avançado (quer dizer, os Beatles em Help: 
quão mais longe poderia o cinema realmente 
avançar?) data do início dos anos 70, quando 
o que restava da nossa família se mudou para 
Chicago. Que era! Chinatown, O Padrinho, As 
Bailarinas, Um Filme Doce, Sopro no Coração, 
Lacombe Lucien, O Último Tango... Eu acho, 
e não foi muito depois disto, que a Guerra das 
Estrelas estragou tudo por muito tempo, já 
que todas as grandes produtoras pareciam 
empenhadas em arrecadar centenas de 
milhões de dólares a cada lançamento, uma 
pena. Felizmente, ainda se encontram tesou-
ros cinematográficos todos os anos.
Como por exemplo...
Recentemente vimos Nomadland e Notícias 
do Mundo, ambos visões interessantes, passa-

das a mais de um século de 
distância uma da outra, do 
nosso bizarro oeste ame-
ricano. Parasitas e Roma foram dois dignos 
nomeados aos Óscares dos últimos dois 
anos; o Birdman do Iñárritu foi um incrível 
milagre de plano-sequência (aparentemen-
te, pelo menos); adorei A Grande Beleza do 
Paolo Sorrentino, de 2013, e A Juventude, 
dois anos depois; o Relatos Selvagens do 
Damián Szifron foi um conjunto de cinco, 
acho, episódios incrivelmente engraçados. 
Por alguma razão, o Frances Ha, com a Greta 
Gerwig, vem-me à cabeça. Há montes deles, 
mas o meu cérebro enferrujado chegou ao 
seu limite aqui.
Referes alguns filmes que olham para os Es-
tados Unidos numa perspectiva mais crítica. 
Achas que este cinema alternativo ajuda a 
navegar o presente e é um espelho impor-
tante para o país? Ou achas que só chega 
e se dirige a um público muito específico e 
limitado?
Bom, eu não tenho a certeza do que é exac-
tamente esse cinema alternativo, por isso 
não posso dar uma resposta que contenha 
um pingo de inteligência. O meu primeiro 
pensamento foi que os artistas devem sempre 
analisar as sociedades e os estados com um 
olhar crítico. Mas depois pensei: os artistas 
não são críticos. Os críticos é que são críti-
cos. O artista deve, segundo me parece, sim-
plesmente ir atrás, tão profunda e honesta-
mente quanto possível, dos assuntos que lhe 
interessam mais — quero dizer, os assuntos 
que recorrentemente te voltam à cabeça, que 
te perseguem, importunam, que te param a 
meio do que estás a fazer e te fazem pensar 
e olhar e tocar e sentir até não poderes não 
fazer alguma coisa desse interesse. Quando 
isso acontece, eu acho que é quase impossível 
que outras pessoas não vejam algo do que tu 
viste, e esses outros vão estender e expandir 
os teus esforços.

Eu tenho tido uns pequenos problemas 
de inundações aqui no meu estúdio ultima-
mente, e ontem tivemos aqui um especialista 
a dar uma vista de olhos. A certa altura da 
conversa, ele falou dos ciprestes ao lado dos 
casarões, e disse que um cipreste lança raízes 
a 20 ou 30 metros, à procura de outros cipres-
tes, e, quando encontra um, as suas raízes 
entrelaçam-se num emaranhado de camara-
dagem e apoio.

Eu acho que talvez todos sejamos cipres-
tes; certamente que todos os artistas são.
Quando e como começaste a pintar?
Eu sempre pintei, mas a necessidade de 
ganhar a vida quando era mais jovem foi 

deixando a pintura em segundo plano; assim 
que fechámos a nossa livraria, há uma dé-
cada, voltei a ela a tempo inteiro. Acho que 
todas as pessoas envolvidas numa actividade 
performática se debatem com justificações 
para o fazer, mas uma coisa que me ajuda a 
ultrapassar esse potencial obstáculo é pensar 
naqueles criadores cujo trabalho significou 
tanto para mim, especialmente quando era 
miúdo — Schiele, Klee, Cassatt, Rodchenko 
e Stepanova, Modigliani, Van Gogh, a lista 
é infinita. O que se espera, com o trabalho, 
é contribuir com algo valioso para inspirar 
algum outro miúdo mais à frente a juntar-
-se a este ofício incrivelmente desafiador e 
gratificante. 
Ainda que te tenha feito, como dizes, deixar 
a pintura um pouco de lado, que influência 
teve a literatura no teu trabalho? O mesmo 
poderia perguntar de um certo nomadismo 
— viste O Padrinho em Chicago, tiveste
uma livraria nos Catskills, agora vives
em Nova Orleães...
Em relação ao nomadismo, é mais ou menos 
isto: Cleveland — Wisconsin — Chicago — 
Montana — Seattle — NYC — Catskills —
Nova Orleães. E eu não gosto particularmen-
te de viajar! Mas aí tens os EUA: arrastas-te 
de uma costa para a outra à procura do lugar 
onde te encaixas.

Eu tenho dificuldade em perceber como 
pintar se não puder incluir palavras. A maior 
parte do meu trabalho deriva de, e inclui, 
cartas, entradas de álbuns, ficheiros psiquiá-
tricos encontrados ou excertos de conversas 
ouvidas. Talvez o deslocamento que resulta 
de ter tido demasiadas localizações me faça 
querer sentar e considerar longamente uma 
frase com que me tenha cruzado, como 
forma de tentar fazer algum sentido desta 
existência lunática que todos partilhamos. A 
imagética no conjunto de pinturas em que es-
tou a trabalhar actualmente é toda derivada 
de uma série de frases encontradas de forma 
(semi-)aleatória em romances retirados das 
prateleiras da nossa biblioteca; por cima da 
imagem, adicionei a última frase registada de 
cada uma das 17 infelizes vítimas do julga-
mento encenado de Estaline de 1937, pelo 
menos tal como a editora estatal as registou 
e traduziu, com propósitos propagandísticos 
na época. 
O que é que te tem inspirado a pintar
ao longo do tempo?
Quase sempre tenho música a tocar no estú-
dio — hoje, por exemplo, há Coltrane Plays 
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(“seis polegadas de água suja”). Eu acho que 
toda a banda sonora faz um óptimo trabalho 
de exploração deste conceito, de que o Tim 
Robbins está debaixo de água, a chafurdar 
e a afogar-se o tempo todo. Há sempre sons 
ecoantes e reverberantes; ocorreu-me que 
me estava a fazer lembrar do Voyage to the 
Bottom of the Sea, uma série televisiva que eu 
via reverentemente quando era miúdo, nos 
anos 60. A música dessa série, claro, era do 
Lionel Newman, tio do Thomas. Então, eu 
intuo aqui uma homenagem, de um membro 
de uma dinastia musical a um antepassado, 
na sua banda sonora para O Jogador. 
Fala-nos da pintura — o que te fez escolher
a cena do banho de lama?
A cena do banho de lama tem outro ân-
gulo interessante. O Tim Robbins levou a 
Greta Scacchi a Desert Hot Springs, onde o 
romance entre eles começa; enquanto fazem 
amor — belissimamente filmado num gran-
de plano exíguo apenas das suas cabeças, 
pois Greta não queria cenas com nudez — 
Tim sussurra ‘eu sou o culpado’, admitindo a 
sua responsabilidade pela morte de D’Ono-
frio. Depois corta para a manhã seguinte, 
na lama, e Altman mostra Greta a olhar de 
forma muito desconfiada para Robbins,
que está prestes a ser chamado para se 
apresentar numa sessão de identificação 
de suspeitos na polícia em Pasadena. Toda 
a gente está debaixo de água, toda a gente 
está a chafurdar e a lutar por um ponto de 
apoio. Parece-me que este momento, em que 
Altman nos mostra que Greta percebe que 
se apaixonou por um assassino, é também 
um vislumbre que Altman nos dá de um 
filme que não fez, um filme em que Robbins 
se apercebe que abriu o jogo para a sua 
amada e agora precisa de a eliminar, e ela, 
sabendo que esta será a sua resposta, tenta 
eludi-lo. Em vez disso, o filme desvia-se 
(muito deliberadamente) para um final feliz 
à Hollywood, uma Greta grávida saudando 
um Tim de poder renovado no seu bungalow 
florido na encosta, enquanto a música des-
concertante de Thomas Newman se resolve 
num final altaneiro e triunfante.
---

the Blues e Piano Improvisations, Volume 2, 
do falecido e muito lastimado Chick Co-
rea, e ainda alguns samples de estações de 
rádio no Mali e em Madagáscar, cortesia da 
incrível aplicação Radio Garden. Quando 
sugeriste que ilustrasse alguma coisa para o 
ARGUMENTO, pensei quase imediatamente em 
música; eu acho que a música para cinema 
é algo realmente incrível e subvalorizado. 
Então, comecei a pensar em bandas sonoras 
cativantes, e lá acabei por me decidir pela 
música do Thomas Newman para O Jogador, 
por algumas razões.
Tu tinhas um programa de rádio onde pas-
savas muita música para cinema. Podes falar-
-nos um bocadinho sobre essa experiência e 
como foste lá parar?
Nós mudámo-nos para os Catskills a tempo 
inteiro em 2003, e a nossa livraria abriu no 
ano seguinte. A grande recessão e a intrusão 
dos horríveis Jeff Bezos e Amazon deita-
ram-nos abaixo; em 2010, decidimos fechar 
a livraria. Sabendo que tinha algum tempo 
livre, rapidamente apresentei a ideia de um 
programa de música do mundo à estação 
pública de rádio local, que eles aceitaram. 
Acontece que montar um programa semanal 
de 90 minutos requeria uma dedicação a 
tempo inteiro, e era muito divertido mas, ao 
fim e ao cabo, extenuante. Acabei por fazer o 
programa durante dois anos, e exactamente 
100 episódios. Geralmente viajávamos pelo 
mundo, para locais diferentes, mas perio-
dicamente eu visitava o mundo da música 
para filmes e televisão. Assim de repente, 

lembro-me de programas com música dos 
filmes do James Bond, de Bollywood, música 
de cinema alemão, música de cinema francês 
dos anos 70, música do Twilight Zone — e 
cinema noir, onde passei alguma música do 
Thomas Newman para O Jogador.
Dirias que a inspiração para este trabalho 
foi mais a banda sonora do Thomas Newman 
para o jogador do que o próprio filme?
Primeiro, o clã alargado Newman é sinóni-
mo de música para cinema: os três irmãos 
originais, Alfred, Lionel e Emil, assim como 
os seus filhos e netos, têm um total de 1810 
créditos de música no IMDB (acabei de os 
somar!). Segundo, o cinema noir, com as suas 
demonstrações emocionais cruas, tem sido 
sempre um terreno fértil para amplificação 
musical, e eu acho que esta banda sonora do 
Thomas Newman, de 1992, é uma revisita-
ção incrível do apogeu do noir dos anos 40.

A terceira razão liga-se à tua próxima 
pergunta. A cena fundamental d’O Joga-
dor — spoiler alert, aqui! — é quando o Tim 
Robbins acaba por afogar a sua aparente 
némesis, Vincent D’Onofrio, em, como diz 
o título da música, Six Inches of Dirty Water 

“A minha 
pintura mais 
recente 
para a série 
Wreckers 
Suite, que 
estou quase
a acabar 
e não faço 
ideia se 
alguma vez 
irá além do 
meu Facebook 
e Instagram, 
para o
mundo.”

 INSTAGRAM.COM/YODADDYWAGS

“Esta é a parede do estúdio neste momento. A pintura à esquerda é de uma nova série, chamada 
Rolling Stock, que é inspirada por e documenta os graffiti nos comboios que passam a alguns 
quarteirões daqui (e a pintura desenrola-se em cerca de cinco metros, por isso, não, nunca irá 
encontrar uma parede própria); as outras duas são de uma série chamada Wreckers Suite, que 
presta homenagem a algumas das já referidas vítimas da insanidade do Estaline.”
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