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A WOMAN UNDER THE INFLUENCE NO OBSERVATÓRIO DE ANA ELISEU.
Gosto muito da maneira como o Cassavetes trabalhava, a cena do grupo, uma comunidade, uma família. [P.22]
Capa: a partir do poster de Aurora (F.W. Murnau, 1927), da autoria de H.C Miner Litho Co.
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Editorial

ão que alguma vez tenha havido um número do 
Argumento que não fosse sobre amor ao cinema: mais 
até do que uma temática, essa é a sua ontologia, a sua 
essência, sua razão e forma de vida.

Na capa lemos Amor ao Cinema, mas podíamos ler Amor 
e Cinema, Amor do Cinema, Amor x Cinema ou até, à 
moda edgarperiana de compor palavras, Cine-Amor.

Neste número quisemos celebrar essa ideia peregrina, que é, como se não bas-
tasse o amor por si só — lembramos António Campos e a sua Invenção do Amor, 
capa do número 140, de Maio de 2012, o primeiro desta já avançada nova era do 
Argumento —, amar o cinema. E claro que isto se reveste de diversas formas, se 
transfigura e decompõe: os azedumes e acasos contidos em cada gesto de afeição 
são matéria íntima e ímpar, só sabemos que, garantidamente, o amor nos dá o 
desamor fora de campo, o resto de um fragmento — ideia de que nos fala Ana 
Eliseu na entrevista a propósito do seu trabalho para o Observatório.

Mas sim, quisemos celebrar e discretamente convidar todos a ser um pouco Don 
Giovanni, folheando a sua lista de amores, em busca do capítulo onde se encon-
tra o cinema (um Argumento psicanalítico): namoros inconsequentes, compro-
missos sérios, one-night stands, amizades coloridas, desilusões e fracassos, 
perspectivas de eternidade…

Para quebrar o gelo, uma declaração inequívoca e arrebatada: Tarkovski. Por 
essas páginas fora, encontraremos também quem afirme ver no cinema não mais 
do que um amigo, dando-nos conta de alguns episódios bonitos e transforma-
dores de kinophilia, nomeadamente o nosso Mago Punk, no seu Cine-kosmos; 
e encontraremos também quem tenha “perdi[do] o gosto pelo cinema”. Note-se 
o artigo definido, que podia ser insignificante, mas onde nos permitimos ler 
alguma coisa: não é por cinema, é pelo cinema, como quem o conhece bem, e, de 
facto, só quem se trata por tu e atinge um certo grau de cumplicidade se pode 
desentender assim. Manuela Serra deu uma entrevista, já há dez anos, a Manuel 
Mozos, onde, sem imaginar que O Movimento das Coisas ressurgiria agora, conta 
aventuras e desventuras do filme, entrevista essa que reproduzimos aqui, acom-
panhada do testemunho do seu distribuidor, Daniel Pereira, que foi uma das 
pessoas que, ao que tudo indica por amor, se esforçaram por recuperar e vingar 
a obra e a cineasta.

Além disso, a propósito da recente digitalização, pelo ANIM, de um filme do 
nosso mui estimado ex-director e sócio honorário Ribeiro de Carvalho, incluí-
mos aqui alguns apontamentos acerca do cinema amador, concretamente na 
“África Portuguesa”, lembrando que, como dizia Acácio de Almeida, no número 
158, quando se declara “amador profissional”, o cinema é como qualquer outra 
coisa e corre melhor quando estamos disponíveis e nos entregamos — caracte-
rísticas que partilham amadores e amantes, uns sem interesse, os outros sem 
compromisso. Aurora é outro instrumento desta sessão de hipnose a que quere-
mos sujeitar o leitor, imprescindível inspiração para o exercício de auto-análise 
que vai iniciar agora.
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What’s up, CCV?

...Amo o cinema.
Ainda existem muitas coisas que desconheço: que projectos terei pela frente, quais 
serão os meus novos trabalhos, que resultado terá tudo isto; não sei, também, se 
a minha obra corresponderá aos princípios que agora defendo, se corresponderá 
às hipóteses de trabalho que tenho formulado. Há muitas tentações por todos os 
lados: estereótipos, ideias preconcebidas, lugares comuns e concepções artísticas 
alheias. E, na verdade, quando o que se tem em vista é apenas a obtenção de um 
efeito, ou os aplausos do público, é tão fácil filmar uma cena de forma bela… 

Porém, basta um passo nessa direcção, e estamos perdidos.

A N D R E I  T A R K O V S K I

EM SCULPTING IN TIME (1986)
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What’s up, CCV?

I deia acarinhada há muito, as sessões 
de cinema no Verão regressam na últi-
ma semana de Julho com uma edição 

de CINEMA NO MUSEU muito diversificada. O 
Claustro do Museu Nacional Grão Vasco 
é a base de novas vivências e histórias que 
desenham o local que habitamos. 

Nos últimos anos, pelo Museu passa-
ram filmes de culto, sessões com músicos 
menos conhecidos e outros já consa-
grados, filmes vencedores de festivais 
internacionais e vários convidados, em 

sessões de cinema com milhares de 
espectadores, jovens e adultos com gosto 
pelas imagens em movimento, curiosidade 
e sentido crítico.

Este ano não será excepção, a começar 
pelo trabalho colaborativo, que inclui 
voluntários e que permite que o programa 
aconteça, com cinco noites. São sessões 
que conduzem à descoberta de facetas 
menos vistas do cinema, em torno do seu 
período clássico, ou mais experimental, 
e de geografias que os cinéfilos não dis-

pensam, do Irão ao Japão.
Esta é a forma de dar continuidade à 

acção do CINE CLUBE DE VISEU, desenvolvida 
há 65 anos para público em geral e em 
contextos educativos, na tentativa de criar 
um panorama cultural mais rico e que 
contribua para a qualidade de vida e
o desenvolvimento da Cidade. 

Apenas com as construções de granito 
e a história a emparedar a plateia, um 
desafio de Verão para explorar, descobrir 
e completar o gosto pela sétima arte.

de Toshio Matsumoto

Funeral
Parade
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O Funeral das Rosas

Quinta

de Peter Greenaway

Um Z
e Dois
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Quarta

de Majid Majidi

Sun
Children

de Hong Sang-soo

Noutro
País

Sábado

de Alfred Hitchcock

Stran—
gers on
a Train

Terça

O Desconhecido do Norte-Expresso

Sexta

No contexto actual, caso os limites de horário que possam surgir impossibilitem as projecções ao ar livre, as datas previstas poderão ser alteradas.

 Um psicopata con-
fronta um famoso tenista com a teoria de que dois 
completos estranhos podem facilmente livrar-se de 
pessoas indesejadas sem serem apanhados: para isso, 
basta “trocarem de homicídios”, cada um matando o 
indesejado do outro, sem nada que os ligue ao caso. 
Adaptado de um romance de Patricia Highsmith e com 
a colaboração de Raymond Chandler, Strangers on 
a Train é um dos pontos máximos da obra de Alfred 
Hitchcock, levando ao limite o tema da culpa, que é 
transversal aos filmes do mestre do suspense.

 Oswald e Oliver são zoólogos 
gémeos que estudam o comportamento dos animais 
num zoo. Quando ambas as suas esposas morrem num 
acidente automóvel provocado por um cisne descon-
trolado, a tragédia desperta nos gémeos uma obsessão 
pelo estudo de animais em decomposição. Reflectindo 
sobre a vida, o sexo, a relação abusiva entre homens e 
restantes seres vivos, e a inevitabilidade da degra-
dação e da morte, Um Z e Dois Zeros percorre a linha 
entre o experimentalismo e a celebração lúdica que 
caracteriza toda a obra de Peter Greenaway.

 Ali e os seus amigos são crianças 
que praticam biscates e pequenos crimes para sobre-
viver e ajudar a sustentar as suas famílias. Quando 
surge a oportunidade de escavarem os túneis da cidade 
em busca de um tesouro perdido, não hesitam em pôr 
mãos à obra. Mas primeiro, terão que se inscrever na 
School of the Sun, instituição de caridade destinada a 
crianças trabalhadoras e sem abrigo. Um novo capítulo 
das crónicas de Majid Majidi sobre a juventude no Irão, 
vencedor do prémio de Melhor Jovem Actor no Festival 
de Veneza 2020.

 A partir de um 
mergulho na comunidade queer de Tóquio dos anos 
60, e vagamente inspirado na história de Édipo 
Rei, Funeral Parade of Roses acompanha um grupo 
de travestis nas suas tribulações e inquietações 
diárias, misturando ficção com documentário. 
Uma colisão febril de estética vanguardista e 
impacto grindhouse, num dos mais importantes e 
subversivos trabalhos da nouvelle vague japonesa 
dos anos 60.

 Uma jovem instala-se com a mãe 
numa pensão numa pequena cidade costeira da Coreia 
do Sul. Para passar o tempo, decide escrever um 
argumento para uma curta-metragem. Esse argumento 
segue três mulheres francesas (todas interpretadas 
por Isabelle Huppert) que chegam à pequena cidade 
como turistas. Todas se alojam na mesma pensão, 
conhecem as mesmas pessoas e têm uma ligação com 
o atraente nadador-salvador que lá trabalha. Realizado 
pelo consagrado realizador sul-coreano Hong Sang-soo, 
Noutro País é um filme encantador sobre as múltiplas 
possibilidades que a vida pode tomar enquanto procura-
mos por nós próprios. 

LOCAL Museu Nacional Grão Vasco

SESSÕES ÀS 21h30 • ENTR ADA LIVRE

P R O G R A M A



Cineclub de Lambaye-
que tem um anteceden-
te directo e principal: a 
criação de um espaço 
para cineclube no 
Instituto Nacional de 
Cultura de Lambaye-
que (actual Direcção

Descentralizada de Cultura), antes da for-
mação do Ministério da Cultura no nosso 
país. Esse espaço foi habilitado e iniciou a 
sua actividade a 15 de Março de 2007, du-
rante o mandato de Carlos Mendoza, gestor 
cultural e agora membro fundador da nossa 
organização. 

As projecções, em formato digital e de 
entrada livre, realizavam-se duas vezes por 
semana (às quintas e sextas) e incluíam tam-
bém um momento para a reflexão crítica e o 
comentário. Com a intenção de fortalecer a 
oferta de exibição audiovisual nacional, e em 
particular dos criadores locais, organizaram-
-se conversas e oficinas com profissionais da 
crítica e da investigação cinematográfica pe-
ruanas, como Jaime Luna Victoria, Gabriel 
Quispe, Claudio Cordero e Ricardo Bedoya, 
e ainda com realizadores como Héctor Gál-
vez, Juan Daniel Fernández Molero, Fernan-
do Vílchez, entre outros.

A ideia do Cineclub foi, desde o início, 
abrir um espaço para o encontro cívico e para 
a participação activa dos cidadãos dentro das 
dinâmicas culturais, e a apropriação destas 
a médio e longo prazo. Por isso, a partir de 
2009, o Cineclub contou com o apoio de um 
grupo de voluntários que mais tarde, em 
2013, constituiu o Cineclub de Lambayeque 
como projecto independente e fortalecido a 
partir da sociedade civil. 

Ora, isto levou à necessidade de encontrar 
oportunidades de associação com outras 
instituições, que nos foram cedendo as suas 

instalações mediante convénios anuais. As 
sedes gremiais de jornalistas, arquitectos 
e médicos, profissionais que perceberam a 
importância de se aproximar da comunida-
de com a linguagem audiovisual, de acordo 
também com os seus objectivos de responsa-
bilidade social, tornaram-se pontos activos 
da oferta cultural da cidade.

As dinâmicas de trabalho iniciais viram-se 
revigoradas com a realização de actividades 
de maior amplitude, como as masterclasses 
organizadas em 2013 com o investigador 
musical francês Vincent Moon e o cineasta 
tailandês Apichatpong Weerasethakul, esta 
última, promovida por nós na condição de 
patrocinador do Festival de Cinema Lima 
Independiente.

Quanto à linha de programação, consoli-
dámo-nos como sede de vários festivais de ci-
nema do Peru, acolhendo anualmente as suas 
actividades descentralizadas. Ao longo deste 
tempo, temos observado e acompanhado o 
crescimento dos festivais em quantidade e va-
riedade, o que tem permitido prover a nossa 
oferta de exibição com filmes de diferentes 
nacionalidades, temáticas e géneros, destina-
dos a diversos públicos. Além disso, nestes 
catorze anos de trabalho, tornámo-nos uma 

referência na apresentação de cinema perua-
no feito em todas as regiões, integrando o 
circuito de exibição itinerante ou tomando a 
iniciativa com apresentações especiais destes 
filmes. Até agora, exibimos cerca de cinquen-
ta longas-metragens peruanas e dezenas de 
curtas, sendo uma percentagem considerável 
delas realizada na região de Lambayeque.

A experiência no Cineclub de Lambayeque 
chama-nos a criar outras propostas derivadas 
que reforcem os nossos objectivos e ampliem 
o nosso âmbito de acção. Temos desenvolvi-
do projectos de cinema itinerante em zonas 
urbano-periféricas de Lambayeque, com o 
intuito de democratizar o acesso a actividades 
culturais e o uso comunitário dos espaços 
públicos. Esta iniciativa, denominada CinEr-
rante, teve uma primeira etapa de execução 
de 2009 a 2013, período durante o qual se rea-
lizaram trinta edições em diferentes distritos 
de Lambayeque, em colaboração com líderes 
de organizações locais e instituições públicas 
como autarquias, museus e universidades.

Como parte do fortalecimento do nosso 
projecto, em 2019 participámos no Concurso 
de Gestão de Salas de Exibição Alternativa 
convocado pela Direcção do Audiovisual, 
da Fonografia e dos Novos Meios do Minis-
tério da Cultura do Peru, tendo sido um dos 
vencedores. Graças a isso, dispomos de uma 
infra-estrutura para nosso uso exclusivo, 
mantendo a dinâmica de trabalho de anos an-
teriores, com ênfase numa programação mais 
ampla de cinema peruano e no desenvolvi-
mento articulado de actividades que incluam 
diferentes manifestações culturais.

Este ano de pandemia obrigou-nos a adiar 
as actividades planificadas. Foram meses 
difíceis em muitos sentidos. No entanto, 
conseguimos observar o grande valor do 
associativismo de colectivos cívicos como o 
nosso na busca de diversos apoios, e o mérito 

de realizadores que registaram 
as problemáticas sociais durante 
este período. Progressivamen-
te, fomos retomando as nossas 
actividades, primeiro virtual-
mente, organizando conversas e 
oficinas, e no último mês com as 
sessões de cinema presenciais, 
que cumprem todos os proto-
colos de bio-segurança. Tudo 
isto nos faz reflectir acerca da 
importância do cinema como 
ferramenta para a memória e a 
activação social, que encontram 
na imagem um recurso necessá-
rio para a empatia, o diálogo e o 
entendimento mútuo.  

O
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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.
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 LADY VINCES CRUZ

E CÉSAR VARGAS PÉREZ

Sessão ao ar livre no âmbito do projecto CinErrante



HISTÓRIAS DE FANTASMAS

om a instauração do 
modelo narrativo na 
recta final da década de 
1900, através do suces-
so obtido com as obras 
de cineastas como D.W. 
Griffith ou Louis Feui-
llade, o panorama 

da produção cinematográfica sofre altera-
ções significativas. Tal como faz notar Hugo 
Münsterberg, um dos primeiros teorizadores 
do cinema, o modelo narrativo requer uma 
maior «sofisticação» dos processos, tanto de 
produção quanto de recepção (1916: 28-29). 
Segundo essa concepção da evolução do ci-
nema, este deixa de consistir sobretudo num 
meio que visa provocar espanto — quer atra-
vés das suas vistas lumièrianas, quer através 
da magia mélièsiana —, passando a procurar 
captar a atenção do espectador durante um 
período de tempo mais extenso (dado que a 
duração dos filmes também aumenta), o que 
requer, segundo a proposta de Münsterberg, 
uma deslocação do domínio da sensorialida-
de mais epidérmica para o do intelecto.

A transição entre os dois paradigmas de 
cinema aqui identificados não é, naturalmen-
te, abrupta, nem deve ser entendida enquanto 
uma quebra efectiva. Segundo de Chomón, o 
seguidor mais célebre de Méliès, realiza em 
1908 La Légende du Fantôme, um longo filme 
de catorze minutos sobre aparições e desapa-
rições. Contudo, aqui, tal como noutros fil-
mes «protonarrativos» (dos quais o exemplo 
mais reconhecível é Le Voyage dans la lune [A 
Viagem à Lua], realizado por Méliès ainda em 
1902), a narrativa parece ser, na verdade, um 
pretexto para que os truques e os passes de 
magia possam acontecer. A partir da década 
de 1910, criaturas sobrenaturais passam a 
integrar as histórias cinematográficas de uma 
forma mais orgânica e complexa. A título de 
significativo exemplo, podem referir-se filmes 
como Daydreams (1915) e After Death (1915), 
de Yevgeni Bauer, em que as fantasmas de 
mulheres mortas regressam para junto dos 
homens que amaram em vida. Em filmes 
como estes, o espectro já não sobressai sobre-
tudo através da sua potência «atraccional», 
mas é alvo de um aprimorado trabalho ao 
nível da sua operacionalização narrativa.

Paralelamente, o fantástico começa a 
adquirir a forma de um género cinematográ-
fico, ganhando expressão, em particular, no 
cinema expressionista alemão e na galeria de 
criaturas inumanas que com este se erige. (…) 
A mais ubíqua das criaturas, no entanto, é o 
fantasma, que atravessa a história do cinema, 

C

em particular, (...) marcando presença não só 
no cinema fantástico ou de terror, mas tam-
bém numa acentuada diversidade de géneros, 
da comédia ao melodrama.

O CINEMA, ESSA COISA ESPECTRAL

No número de Abril de 2001 dos Cahiers du 
Cinéma, é publicada uma entrevista com Jac-
ques Derrida, realizada por Antoine de Baec-
que e Thierry Jousse e intitulada “Le cinema 
et ses fantômes”. Os fantasmas deste título, 
no entanto, não são apenas os fantasmas que 
povoam os filmes — aqueles a que me repor-
tei atrás —, mas sim, e sobretudo, aqueles de 
que o próprio cinema é inerentemente feito 
e que o (e nos) assombram. Os fantasmas 
do cinema, portanto. Desta diferença, entre 
fantasmas no cinema e fantasmas do cinema, 
dá conta o próprio filósofo:

O cinema pode colocar em cena a fantoma-
lidade [fantômalité] de forma evidente, é certo, 
como uma tradição do cinema fantástico: os fil-
mes de vampiros ou de fantasmas, certos filmes 
de Hitchcock... [Mas] é necessário distinguir 
isso da estrutura espectral da imagem cinemato-
gráfica. (Derrida 2001: 77)

Derrida explicita assim a ideia — central 
no trabalho que aqui introduzo — de que, lide 
ou não com a figura do fantasma, o cinema 
é um meio de representação marcadamente 
espectral. Também a própria situação de 
assistir a um filme no cinema, cujo requisito 
primordial é justamente a projecção, se asso-
cia irremediavelmente ao domínio da espec-
tralidade. Na sua entrevista, Derrida afirma 
justamente isto, associando a experiência de 
visionamento de um filme ao inconsciente, e 
considerando o inconsciente uma das mora-
das do fantasma: «a experiência cinematográ-
fica pertence à espectralidade, que eu associo 
a tudo o que se pode dizer acerca do fantas-
ma em psicanálise» (Derrida 2001: 77).

Ir ao cinema implica, então, confraterni-
zar com os espectros, ou ser assombrado, no 
sentido de ser coberto de sombra. E sendo o 
cinema essencialmente sombra e luz, ao as-
sombrar-nos, ao cobrir-nos de sombra e luz, 
torna-nos, também, de algum modo, matéria 
de cinema.

MORTE, FOTOGRAFIA E VIDA

Em El Dorado — Cinema e Modernidade,
Fernando Guerreiro caracteriza O Estranho 
Caso de Angélica como «a confissão estética» 
de Manoel de Oliveira e como «um filme 
sobre a História do cinema» (2015: 379, 385). 
(…) Nas sequências iniciais, Isaac é chama-
do a uma casa para fotografar o cadáver da 
recém-falecida Angélica. Durante o processo 
de focagem, a morta abre os olhos e sorri 
para o fotógrafo, e, a partir desse momento, 

ele passa a ser visitado pelo fantasma da 
falecida, até morrer e se juntar a ela num 
outro plano da existência. (…) Numa pri-
meira aproximação ao filme, dir-se-ia que a 
estranheza do caso de Angélica consiste em 
esta adquirir uma espécie de vida no mo-
mento em que é olhada através da objectiva 
de uma câmara. Em primeiro lugar, ao nível 
da reflexão teórica proposta pelo filme, 
este acontecimento é fulcral porque sugere, 
desde logo, que o dispositivo fotográfico de 
captação de imagens possui a faculdade de — 
numa espécie de necromancia — atribuir vida 
àquilo que não a tem (no reverso desta ideia 
encontram-se noções tipicamente oitocentis-
tas da fotografia — que discuti antes — como 
algo que «subtrai» a vida).

(…) No contexto desta linha de reflexão 
sobre as imagens, Angélica inscreve-se na 
história da teoria de cinema num dos seus 
primeiros planos, ao ler-se «FOTO GENIA» 
na entrada de uma loja de material fotográfi-
co. O nome do estabelecimento reenvia para 
o conceito de photogénie que Jean Epstein 
desenvolveu a partir de Louis Delluc na 
década de 1920.

Em termos sumários, o conceito de pho-
togénie foi reivindicado pelos pensadores e 
cineastas associados à Primeira Vanguarda 
Francesa, nos anos 1920, como forma de 
ultrapassar a noção, aqui antes anunciada, 
de que o cinema consiste numa espécie de 
fotografia dotada de movimento, ou seja, de 
uma iconicidade puramente mecânica, sem 
arte ou filosofia (metafísica) associadas. Em 
1923, nas suas «Réflexions sur le septième 
art», Ricciotto Canudo escreve justamente 
que o cinema não deve ser apenas «uma foto-
grafia do movimento dos seres e das coisas» 
(Canudo 1927: 33), e afirma que «a verdade 
cinematográfica não tem nada que ver com 
a verdade das realidades visíveis» (1927: 39). 
O autor reivindica para o cinema uma lógica 
da escavação do real, da desocultação da 
verdade sob a superfície do visível. Em suma, 
a busca de uma verdade especificamente 
cinematográfica.

Regressarei a algumas destas noções no 
capítulo seguinte, a propósito de Visita ou 
Memórias e Confissões. Por agora, interes-
sa-me sublinhar na problematização deste 
conceito a ideia de que, através da fotogenia, 
o cinema aumenta a nossa visão do mundo, 
a nossa percepção, o nosso conhecimento, 
o que se liga a uma crença no cinema muito 
característica daquela época — a mesma 
em que Oliveira começou a fazer cinema. 
Interessa-me, também, e sobretudo, enfatizar 
a ideia de que a photogénie se liga, na sua raiz 
na década de 1920 em França, com o fenóme-
no da atribuição de vida ao que parece não a 
ter, o que revela o cinema como uma máqui-
na que, transformando o mundo em imagem, 
o anima, produz um seu duplo fantasmático, 
mas com uma alma própria. Estas são algu-
mas ideias fulcrais em Angélica.
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A COLT IS

MY PASSPORT
rês disparos dão início 
ao genérico; a músi-
ca que se ouve é um 
pastiche da que Ennio 
Morricone criou para 
os western-spaghetti de 
Sergio Leone. Assim 
que aquele termina, 

percebemos que não estamos nem no oeste 
norte-americano nem no tempo da conquista 
do mesmo, mas numa grande urbe japonesa 
(Tóquio?), no final dos anos 60; a (mega)cida-
de, então, como locus que replica o oeste da 
fronteira, onde a lei que impera é a da bala 
(de um Colt e não só). 

Um carro segue outro; à frente, um chefe 
yakuza e respectivos motorista e guarda-
-costas. Atrás, um condutor que mostra ao 
homem que viaja a seu lado (Joe Shishido, 
com as suas bochechas de hámster) a rotina 
do rival que tem de desaparecer. Os mesmos 
locais, as mesmas horas, as mesmas tarefas. 
Explicações dadas, o assassino aceita o novo 
trabalho (o assassínio como métier, portanto), 
e junta-se a Shun, seu ajudante. Ambos trei-
nam a pontaria, ambos ultra-eficazes com as 
suas armas. Belo raccord: os canos da arma 
com os tubos de escape do carro que servirá 
para a fuga.

Mais tarde, a câmara irá repetir o percur-
so feito inicialmente: os mesmos locais, as 
mesmas horas, as mesmas tarefas, os mesmos 
planos — com uma única diferença: não 
existe ninguém a seguir o carro. Ao invés, 

T

Kamimura, o assassino, encontra-se num 
apartamento vazio com vista privilegiada 
para a propriedade do em breve defunto. Ka-
mimura monta a arma com perícia e calma. 
Vemos a casa através da mira, um pássaro, 
a vítima que chega com convidados. Muito 
grandes planos do cano da arma apontado 
para o espectador, do olho encostado à mira, 
do dedo a afagar o gatilho. A banda sono-
ra: o suave chilrear de pássaros — até ser 
perturbado por três disparos secos. A vítima 
cai; logo depois o guarda-costas. O trabalho 
está feito.

Tudo parece correr conforme planeado, 
mas os órfãos pretendem vingança. Ar-
mados de passaportes (falsos) e dinheiro 
(muito), Kamimura e Shun são apanhados 
no aeroporto. Dois infelizes yakuzas condu-
zem-nos sob a ameaça de um revólver: um 
pé carrega num travão escondido; a câmara 
passa do interior do automóvel para o exte-
rior, um par de piões, o carro a rodar sobre 
si próprio e um plano fixo do vidro diantei-
ro mostra os raptores fora de combate. A 
violência em elipse e um magnífico efeito 
narrativo e de mise-en-scène.  

Há um plano para saírem do país de barco 
e, por essa razão, têm de abandonar a grande 
cidade para se esconderem numa pousada.  
Esta, frequentada por camionistas, funciona 
também como esconderijo para foras-da-lei. 
Trata-se de um microcosmos, em que o ál-
cool e a violência se unem numa mistura, por 
vezes, explosiva. Contudo, também ali existe 

Na Retina, por César Gomes
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o amor, na personagem de Mina, jovem 
empregada com um passado de pobreza e 
humilhação. Se, por um lado, temos o amor 
dito de forma explícita (um cliente, apaixona-
díssimo, que gostaria de casar com ela), por 
outro, temo-lo de forma implícita, na forma 
como Mina olha, fala e se comporta para 
com Kamimura. Mas este, no seu mutismo, 
não tem manifestações de amor para retri-
buir. Apenas uma vez lhe sorri — de forma 
aberta —, quando ela acabou de o defender 
da patroa. Mas sorri porquê? Porque a ama 
ou porque ela, impondo-se, acabou de despa-
char a patroa com ar de bruxa? 

Os bandos rivais afinal juntam-se e os 
caçadores são agora a presa procurada por 
todos; o motivo encontra-se explicitado 
na cena em que o chefe yakuza pergunta à 
massagista, que acaba de se deitar com ele: 
“Moral ou dinheiro?” 

Ela: “Dinheiro”. 
Ele: “Bem me parecia.” 
E a cena adquire um carácter irónico, uma 

vez que o diálogo se aplica, igualmente, à 
relação entre os dois (opostos: ele, gordo, de 
meia idade, poderoso; ela: elegante, jovem, 
frágil).

Igualmente em oposição ao chefe yakuza, 
e aos seus princípios morais (ou à falta deles), 
encontra-se Kamimura, cowboy urbano. 
Como em muitos westerns clássicos, possui 
o seu próprio código de honra; está do lado 
de fora da lei, é certo, mas é fiel a uma ética 
própria — independentemente das conse-
quências para si próprio. Fala quando tem 
algo para dizer, caso contrário, permanece 
embrenhado nos seus pensamentos. Uma 
inabalável amizade (Hawksiana, dir-se-ia) 
une-o a Shun (relação com uma elidida ten-
são homoerótica); os seus actos de carinho 
vão para ele — por duas vezes o tapa afec-
tuosamente com um cobertor — algo que 

não escapa a Mina: “Vocês são irmãos?”, 
“Invejo os homens… a forma como podem 
ser amigos”. 

Filme de movimento permanente, as per-
sonagens pouco tempo têm para o sossego 
— físico e emocional; mesmo no interior da 
pousada, passam do quarto inicial para o 
quarto da jovem empregada (nas águas-fur-
tadas), menos atreito a buscas e armadilhas. 
Ambos os quartos são pequenos e acanha-
dos, o que aumenta a sensação de ausência 
de fuga e de encarceramento (enfatizada 
pelo uso do plano picado). Kamimura pega 
numa guitarra, passa-a a Shun, que toca e 
canta uma canção de amor. Cena de suspen-
são narrativa (embora a canção seja um co-
mentário às relações que os três estabelecem 
entre si) e que tantas vezes se viu em westerns 
— com uma fogueira e a noite como cená-
rios. E o movimento faz entrar e sair perso-
nagens, umas para morrerem pouco depois, 
outras para ajudarem ou perseguirem os 
(anti)heróis, com uma excelente gestão das 
expectativas do espectador — atente-se na 
cena em que a perseguição de um yakuza, 
que julgamos ser o definitivo oponente à 
altura de Kamimura, a um outro: carro atrás 
de carro, velocidade, a câmara que filma o 
carro perseguidor e não o carro perseguido, 
subidas e descidas, geografia que dificulta o 
movimento: uma metáfora perfeita do filme. 
Obra de sobrevivência e de morte (e são 
vários os que caem durante o combate), mas 
também de inteligência e de imaginação (da 
personagem principal e da própria película), 
e de que também não está ausente o humor. 

De novo frustrada a fuga, é necessário en-
contrar uma outra possibilidade, desta feita 
através de uma barcaça; a caminho do cais, 
o negrume de um túnel proporciona uma 
maior aproximação entre Mina e Kamimura; 
no escuro, as confissões sobre o passado, em-

bora breves, tornam-se menos dolorosas, em 
especial para ela. Momento breve, tal como 
o túnel: a visão da luz impõe o silêncio. Ela: 
“Somos parecidos, não achas?” Ele admira-
-se e recusa a comparação. O seu objectivo 
é — e sempre foi — a sobrevivência; o seu 
passado encontra-se envolto numa nebulosa 
(eco — também aqui — do film noir), mas de 
mais não necessitamos de saber. 

No cais, pleno de barcaças, nenúfares es-
palhados na água, existe então uma hipótese 
de saída. Entrevemos um outro microcos-
mos (homem do mar para um yakuza: “Não 
pertences aqui.”), povoado por quem pouco 
possui, que compreende e está disposto a 
ajudar amigos que se encontram em apuros 
— e amigos de amigos.

Sozinho na pousada, Shun é apanhado: 
a câmara do lado de fora do quarto, através 
de um janela redonda (com gradeamento, 
acentuando a impossibilidade de fuga) e cujo 
vidro entretanto se partiu, mostra a violência 
dos yakuzas; por um lado, eufemisticamen-
te, dado que assistimos de fora à cena, mas, 
por paradoxo, mais angustiante, pela visão 
incompleta e pelo som (de novo, o poder da 
sugestão de que o cinema é capaz), como 
para nos preparar para o corte para o inte-
rior: câmara ao nível do chão: entre as pernas 
do agressor vemos Shun, o rosto ensanguen-
tado, a ser agredido.

Mina prepara-se para partir, desta feita 
resoluta e sem desistir — vai com o homem 
que ama, o suficiente para reunir em si toda 
a força de que necessita. Porém, antes da 
partida, recebe um recado; som de novo 
preponderante: por telefone, ouve Shun a ser 
agredido (muito grande plano do auscultador 
e dos olhos dela): Kamimura deve entregar-
-se para que Shun viva. Pressentindo que 
poderão não voltar a ter outra oportunidade, 
ela mente, mas ele descobre e repudia-a. Fiel 
aos seus princípios, e sem hesitar, aceita o 
trato, a troca de vidas, a de Shun pela sua. 
Deixando-os para trás, deixando-os livres, 
Kamimura propõe um duelo.

Os inimigos preparam-se para o emba-
te: um utiliza a inteligência e a argúcia, os 
outros um carro à prova de balas e diverso 
armamento. O confronto final dá-se numa 
vasta planície onde o vento sopra e a poeira 
abundante rodopia. Kamimura cava um 
buraco na terra, onde se deitará. A planície e 
o corpo de Kaminura, as pernas arqueadas 
como cowboy em duelo, a troca de balas, o 
sangue. E, no final, o vento sopra — e conti-
nuará a soprar na planície.

«O movimento faz entrar e sair personagens, umas
para morrerem pouco depois, outras para ajudarem
ou perseguirem os (anti)heróis, com uma excelente
gestão das expectativas do espectador»



ão amo o cinema, 
amo a vida. Mas amo 
fazer filmes, que é a 
minha vida. A palavra 
cinefilia combina duas 
palavras gregas: kine 
(movimento) e philos 
(amigo). Portanto a 

cinefilia não é um acto de amor, que é, na 
maioria das vezes, um contrato de exclusivi-
dade, mas um gesto de amizade. Há filmes 
de quem somos amigos fiéis, e com quem nos 
encontramos repetidas vezes, partilhando 
essa amizade com outros espectadores em 
cine-clubes, não em cine-lares. Hoje vou 
falar-vos de cine-amigos retro-vanguardistas 
dos longínquos idos de 80. Alguns filmes 
norte-americanos dessa década pertencem 
a um movimento paradoxal, que designarei 
como Vanguarda da Rectaguarda. São pasti-
ches e paródias para consumo generalizado, 
uma súmula dos clichés fixados nas décadas 
anteriores. Esses filmes incendiaram repeti-
das vezes o meu imaginário, obrigando-me 
a questionar o real de uma forma lúdica. 
Acredito que aquilo que se pode retirar de 
um filme não é necessariamente o que o seu 
autor pretendeu, e que existem filmes que, 
apesar da sua “menoridade”, podem induzir 
pensamentos “maiores.” 

Já aqui escrevi sobre um desses filmes — 
The Adventures of Buckaroo Banzai Acroos 
the 8th Dimension — e hoje vou fazê-lo sobre 
um filme de baixo orçamento, que de menor 
nada tem: They Live, de John Carpenter 
(1988). Terei como ponto de partida um texto 
da minha tese, O Espectador Espantado, e, se 
forem como eu, se não tiverem ainda visto 
este filme, por favor não leiam este artigo, 
porque está polvilhado de SPOILERS (cine-
-estragos irreparáveis, ou kino-violações em 
português) e arruinaria todos os momentos 
(espontâneos) de espanto do filme. Revi com 
prazer redobrado este filme vezes sem conta, 
mas o espanto do primeiro visionamento 
vale realmente a pena sentir, enquanto es-
pectador-virgem. 

À altura da estreia de They Live, já tinha 
iniciado a minha transição de Espectador-
-Cinéfilo para Espectador-Criador — terminei 
a escola de cinema em 1984 e comecei a 
realizar em 85. O que me interessou nes-
tes filmes retro-vanguardistas, enquanto 
criador neófito de filmes low budget, foi, por 
exemplo, a possibilidade de filmar através de 
outros pontos de vista, utilizando estratage-
mas simples. Em They Live, o truque, apesar 
de simples, é ambicioso: usando um certo 
tipo de óculos escuros, podemos ter acesso à 

N

realidade “tal qual é”. O filme de Carpenter 
funciona como uma das mais interessantes 
cine-parábolas sobre o fundamentalismo, o 
obscurantismo e o consumismo, e é de uma 
actualidade confrangedora; sobretudo se não 
entendermos a História como alternância 
cíclica de estados de sinal contrário e tiver-
mos a ilusão de que a Humanidade evolui e 
caminha num progresso infinito. 

Nunca vi They Live numa sala de cinema. 
Foi visto no mesmo ambiente de efusividade 
cinéfila de Buckaroo Banzai, por exemplo. 
Recordo o espanto do primeiro visiona-
mento, que é, no fundo, o motivo pelo qual 
retorno tantas vezes a este filme: para reviver 
aqueles momentos de espanto e poder ad-
mirar o seu mecanismo e ao mesmo tempo 
decifrar a verdade, adquirir novas perspecti-
vas sobre o mundo. Considero-o, portanto, 
um filme que muda a forma de pensar. 

They Live tem argumento de John Carpen-
ter, sob pseudónimo de Frank Armitage (em 
homenagem a uma personagem de Love-
craft), devido à origem heteróclita do guião, 
baseado num conto de Ray Nelson e numa 
BD de Nelson e Bill Wray, para além do input 
da equipa e dos actores. Poderia dizer-se que 
os preliminares da narrativa são mostrados 
sob um ângulo neo-realista americano, ac-
tualizando o ambiente de As Vinhas da Ira, de 
Steinbeck/Ford (1940). O protagonista é John 
Nada — trocadilho óbvio para quem conhe-
cer o significado da palavra românica nada 
—, um zé-ninguém, um cowboy individualista 
desempregado, sem abrigo, mais uma vítima 
da era neo-liberal, imposta por Ronald 
Reagan nos EUA dos anos 80 do século XX. 
Quando o filme estreou, John Carpenter 
afirmou, numa entrevista à Starlog: “They 
want to own all our businesses. A Universal 
executive asked me, ‘Where’s the threat in 
that? We all sell out every day.’ I ended up 
using that line in the film”. Carpenter clas-
sifica assim os monstros alienígenas: “The 
creatures are corrupting us, so they, them-

selves, are corruptions of human beings.” E 
em resposta a uma injúria neo-nazi, que não 
quero aqui reproduzir, Carpenter confirmou 
em 2017 (no Tweeter) que o filme era mesmo 
sobre yuppies e capitalismo selvagem. 

A primeira metade do filme é uma lenta 
marcha de denúncia das consequências do 
consumismo desenfreado, das desigualda-
des sociais, ao ritmo de uma toada lenta de 
blues e dentro das convenções dos filmes de 
Howard Hawks ou do próprio John Ford. 
Até ao momento em que explode em mil 
direcções e significados: quando John Nada 
(o wrestler Roddy Piper) descobre uns óculos 
escuros com capacidades extraordinárias. 

Quando Nada coloca esses óculos 
especiais, vê pela primeira vez a realidade 
“tal qual é”. São três momentos de espanto 
seguidos, que se sucedem em poucos mi-
nutos, e, de seguida, o espectador percorre 
um labirinto de surpresas. Primeiro, Nada 
apercebe-se de que o “mundo real” é a preto 
e branco. Depois, decifra nos televisores, nos 
placards e nas revistas mensagens sublimi-
nares, do tipo “Não tenhas pensamentos 
originais!” — todas apelando à ordem, ao 
consumo e à submissão — ou seja, uma 
manipulação do espírito através de ondas 
hipnóticas. Apenas com aqueles óculos se 
pode decifrar a realidade: Nada olha para 
um anúncio paradisíaco de férias, coloca 
os óculos e vê que o cartaz tem apenas, em 
letras garrafais que ocupam todo o cartaz, o 
slogan “Reproduz-te”.

Com esses óculos, Nada consegue ver “o 
mundo das ideias”, os arquétipos da socie-
dade de consumo. É como se, recorrendo 
à alegoria platónica, saísse do mundo das 
sombras, abandonasse a caverna para ver 
o mundo como ele é, e conseguisse vislum-
brar a propaganda inacessível aos humanos 
desprovidos daqueles óculos. E, depois, 
conseguisse distinguir entre aqueles que são 
verdadeiros humanos e aqueles que apenas 
estão disfarçados de humanos — horripilan-
tes seres alienígenas, que, através de ondas 
hipnóticas, conseguem baralhar o sistema 
perceptivo humano, fazendo crer que são 
também eles humanos. São esses falsos 
humanos que detêm o poder económico, e 
os verdadeiros humanos são todos lacaios 
ou desempregados sem-abrigo. Apercebe-
mo-nos, então, que nem todos os humanos o 
são, e que a classe dirigente se resume a meia 
dúzia de homens e mulheres e a uma legião 
de extraterrestres horrendos, lovecraftianos, 
saídos de uma paranóia dickiana. Toda a rea-
lidade humana é uma alucinação induzida 
por invasores colonialistas extraterrestres.

10

Cine-kosmos, por Edgar Pêra
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Esses filmes não me levaram apenas a 
realizar irónicos “filmes trans-realistas de 
aventuras” rodados com meios escassos. Com 
esses filmes de série B, aprendi a questionar a 
realidade e a procurar pontos de vista diferen-
tes na abordagem da realidade (na rodagem 
e na montagem). Mas, ao contrário do que 
cheguei a supor e a imaginar, afastei-me por 
completo desse tipo de cinema que tanto ad-
mirava e de qualquer tipo de cinema de tempo 
linear e comecei a trabalhar sobre a superfície 
do ecrã e não no seu “interior” — naquilo que 
poderemos apelidar de “ficção de ideias”.

Outro espectacular momento de espanto 
(pela duração da cena, de seis minutos) é a 
interminável sessão de pancadaria em que 
John Nada luta com Frank Armitage (per-
sonagem interpretada por Keith David, que 
tem o mesmo nome do argumentista, Car-
penter) para convencer o seu amigo a pôr os 
mágicos óculos escuros e a ver a tal realidade 
real. A transcrição do diálogo que ocorre 
durante a cena de violência é reveladora do 
espírito do filme:

FRANK: I want nothing to do with you. How 
many people did you kill?

JOHN: They’re not people.
FRANK: You crazy son-of-a-bitch. You ain’t 

showing me nothing. I’ve got a wife and kids. 
Leave me alone. Get out of here.

JOHN: No! Try these on.
FRANK: You crazy mother!
JOHN: Put these on.
FRANK: Stay away from me.
JOHN: I’m trying to save you and your

family’s life.
FRANK: You can’t even save yourself.
JOHN: I’m giving you a choice. Put these on

or start eating that trash can.
FRANK: Not this year.
JOHN: Okay.
FRANK: Come on.
JOHN: I don’t want to fight you.

[Cena de luta interminável]

FRANK: Stop it.
JOHN: Put on the glasses.
FRANK: I told you I didn’t want to be involved. 

Dirty motherfucker.
JOHN: Take a look. Put them on.
FRANK: No! I’m sorry.
JOHN: Put the glasses on. Put them on!

[Frank põe finalmente os óculos e vê os aliení-

genas disfarçados de humanos.]

FRANK: Fuck you! Look! They’re everywhere.
JOHN: Hold on. You aren’t the first one to 

wake up out of a dream.
FRANK: What’s that?
JOHN: Brother, life’s a bitch ... and she’s back 

in heat. 
They Live é um filme matriz, pela forma 

como introduz dramaticamente um simples 
mecanismo trans-percepcionista. Essa cena 
de luta corpo a corpo (ensaiada durante três 
semanas) é, a meu ver, a melhor cena de pan-
cadaria de sempre: é uma batalha de ideias, 
um dos melhores cine-exemplos de duas fés 
em colisão. 

Neste caso, de alguém que anda comple-
tamente hipnotizado — é um fanático e não 
o sabe — com outro que sabe em que mundo 
vive (o da usurpação da realidade por seres 
alienígenas) mas não encontra outra forma de 

dar a ver o mundo tal qual ele é senão recor-
rendo à violência: é a génese do terrorismo 
explicada em dois minutos.

A ausência de pontos de vista externos 
dentro do eu; gente que se recusa a usar 
também os óculos dos outros; os “terroris-
tas bons” que têm os óculos escuros têm a 
certeza de fazer o bem: assaltam bancos e as-
sassinam alienígenas, que, para os humanos 
sem óculos escuros, são iguais a eles próprios 
— assim como em Matrix, o terrorismo é 
justificado por um “conhecimento superior” 
da realidade. They Live remete-nos ainda para 
o conto clássico de H.G. Wells, A Terra dos 
Cegos (1904), sobre uma terra habitada unica-
mente por cegos que se recusam a acreditar 
que existe o sentido da visão — o mesmo 
poderá dizer-se da incapacidade de ver outras 
dimensões para um mesmo problema, que 
tanto pode ser a realidade como o cinema.

“The world needs a wake-up call”. Nos 
últimos planos de They Live há uma descen-
tração total da narrativa. Morre a persona-
gem principal, mas o filme continua através 
de personagens secundárias inéditas. A 
revolução triunfou, com a destruição dos 
satélites que controlam a percepção dos 
humanos. Seguem-se as consequências: na 
cama de casal, uma mulher humana espan-
tada/aterrorizada descobre durante o acto 
sexual que está na cama com um horripilante 
alienígena. O filme termina com os efeitos da 
revolução perceptiva, não com uma tragédia 
individual. O espanto destapa a realidade. E 
esta transforma-se de imediato aos olhos do 
espectador espantado.

O filme distancia-se do neo-neo-realismo 
para dar a ver mais do que esta dimensão 
da realidade. É um filme pós-moderno, de 
acordo com a definição de Linda Hutcheon: 
“both academic and popular, elitist and 
accessible”1. They Live combate, afinal, o 
sistema dentro do sistema? 

Segundo Hutcheon, “Postmodern film 
does not deny that it is implicated in capita-
list modes of production, because it knows 
it cannot. Instead it exploits its ‘insider’ 
position in order to begin a subversion from 
within, to talk to consumers in a capitalist 
society in a way that will get us where we 
live, so to speak”2.

1. HUTCHEON, Linda. Theory of Parody. New York/London: 
Methuen, 1985; p. 44.

2. Idem, p. 114.
3. Ibidem, pp. 1-2.

Sem recorrer ao radicalismo de certas 
obras ainda impregnadas dos ideais moder-
nistas da irredutibilidade e inacessibilidade, 
They Live leva-nos até ao lugar onde vivemos 
com um par de óculos escuros.

De certa forma, Who Is the Master Who 
Makes the Grass Green?/Os Túneis de Rea-
lidade (1996) foi a minha resposta a filmes 
retro-vanguardistas dos anos 80, como From 
Beyond, Buckaroo Banzai, Predator e They 
Live, que usaram kine-óculos com as mais 
diferentes lentes para representar a percep-
ção da realidade no cinema. E Os Túneis de 
Realidade pode ser visto como um prólogo 
de Matrix, estreado 3 anos depois, filme neo-
-platónico em que a Caverna é um Casulo. 

Em Matrix e em They Live existem dois mo-
mentos de espanto de teor semelhante: quando 
o espectador percebe que a realidade é algo de 
muito diferente daquilo que é processado pelo 
seu sistema cognitivo: quando John Nada co-
loca os óculos escuros e vê um mundo a preto 
e branco dominado por gananciosos capitalis-
tas de outro planeta, e quando Neo se aperce-
be que vive num mundo virtual, enquanto o 
seu corpo estava aprisionado num casulo.

O símbolo cyberpunk, iconizado definiti-
vamente no imaginário popular em Matrix, 
é, em They Live, o instrumento pós-moderno 
por excelência. Dá a ver a realidade despida, 
o mundo platónico dos slogans como “Obey: 
This Is Your God.” São óculos que descas-
cam a realidade, raios-X da sociedade. Permi-
tem aceder ao Outro e esse outro é o Con-
sumista escravizado por ideais alienígenas. 
Socorremo-nos, pela última vez, das palavras 
desta teórica do pós-modernismo: “postmo-
dern’s initial concern is (...) to point out that 
those entities that we unthinkingly experience 
as ‘natural’ (they might even include capita-
lism, patriarchy, liberal humanism) are in fact 
‘cultural’; made by us, not given to us”3.

They Live é, nesse sentido, ao denunciar es-
ses agentes culturais sem escrúpulos que di-
tam o destino das vidas dos escravos moder-
nos, um dos filmes mais revolucionariamente 
pós-modernos do séc. XX. E seguintes. 
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orquê e como
o cinema?
Vi no cinema uma for-
ma de poder expressar-
-me e simultaneamente 
um meio de sobrevi-
vência. Poderia traba-
lhar em qualquer área 

da produção, montagem, argumento, guião, 
como aliás aconteceu durante o período de 
vida da Cooperativa VIRVER.
Com o 25 de Abril de 1974, regressas a 
Portugal, abandonando o curso de cinema, 
no Institut des Arts de Diffusion em Bru-
xelas e, a convite do Rui Simões, trabalhas 
como assistente e na montagem do seu filme 
Deus, Pátria, Autoridade e, em 1975, és uma 
das fundadoras da Cooperativa de Cinema 
VIRVER. Fala-nos dessas experiências, do 
teu trabalho já como profissional e do
ambiente da época.
O meu trabalho como assistente de mon-
tagem no Deus, Pátria, Autoridade, do Rui 
Simões, consistia em sincronizar, classificar, 
organizar dezenas e dezenas de imagens, que 
me entregavam semanalmente, captadas por 
diferentes equipas, diferentes operadores 
de imagem e som. Manifestações, comícios, 
lutas entre patrões e trabalhadores, ocu-
pações de casas e terras, acções militares, 
discussões de rua, enfim, os acontecimentos 
mais importantes de todo aquele período que 
se seguiu ao 25 de Abril.

Também imagens de arquivo da RTP. 
Aprendi a conhecer as diferenças de sensi-
bilidade dos operadores de imagens atra-
vés dos movimentos de câmara, tempos, 
enquadramentos. Cinco anos depois, quando 
realizei O Movimento das Coisas, foi-me 
fácil escolher a equipa certa, sobretudo em 
imagem.

O ambiente e espírito com que se iniciou a 
Cooperativa VIRVER, era semelhante ao que 
se vivia à época em Portugal, Lisboa, grande 
entusiasmo e esperança.

Acreditávamos que poderíamos fazer um 
trabalho de melhor qualidade se partilhás-
semos conhecimentos, experiências, afectos, 
bens materiais. Procurávamos que existisse 
rotatividade no trabalho sem formalismos 

P

nem hierarquias. Durante quatro ou cinco 
anos produzimos várias séries para TV, para 
o Serviço de Educação Permanente, e lon-
gas-metragens. O facto de ter trabalhado em 
todas as fases de produção e em diferentes 
funções deu-me confiança para realizar.
Como surge O Movimento das Coisas?
Que filme pretendias fazer? Como te
vias, então, como realizadora?
A primeira ideia do filme era “Mulheres”, 
na época falava-se e escrevia-se muito sobre 
o tema, li bastante e contactei com diversas 
mulheres, algumas ligadas a movimentos de 
libertação feminina. Fiz uma viagem a Nova 
Iorque dentro desse espírito. Quando regres-
sei a Lisboa mudei. O tema pareceu-me uma 
pequena parcela do todo. Tive a percepção 
de que a evolução que se pretendia para o 
nosso país carecia de paragem, de reflexão, 
como que olhar o passado antes de avançar, 
tentar preservar valores, qualidade de vida… 
Pensei contrapor cidade-campo, a sensatez 
fez-me ficar pelo campo, orçamento muito 
curto, primeiro filme a realizar…
Como e por que optaste por situar o filme em 
Lanheses? Explica-nos a contaminação do 
documentário com a ficção e vice-versa.
Lanheses foi a minha aldeia eleita. Depois 
de Alentejo, Beira e Minho, verifiquei que 

no Norte as pessoas eram mais abertas, res-
peitavam-me quando entrava sozinha num 
café ou restaurante, ao falar da ideia do filme 
manifestavam receptividade e interesse. O 
Minho é mais alegre que a Beira e no Alente-
jo olhavam-me com desconfiança.

Encontrei em Lanheses uma harmonia 
entre o rio, o largo, a igreja, o entrecruza-
mento da população, uma arquitectura ainda 
preservada, e também uma simpática Pensão 
com abertura para aceitar uma equipa de 
filmagem um pouco excêntrica. 

Ficção, documentário, acho que fiz um 
bom casamento. Dando exemplos talvez seja 
mais fácil. Quando fiz a Isabel olhar para 
trás ao descer da camioneta (no largo), no 
regresso da fábrica, foi ficção pura; não foi 
pedir-lhe que representasse o seu próprio pa-
pel, foi para servir a minha ideia, olhar para 
trás, que sublinhei com o paralítico.

Também a velhota que sentada à mesa 
bebe uma malga de vinho e olha a câmara é 
ficção. Quando se colocou a câmara fixa em 
tripé no largo e se esperou que aconteces-
se — uma mulher de trouxa à cabeça, uma 
carroça que vem do campo e atravessa o 
largo, grupos de homens à conversa — aqui 
é documentário, não houve planificação, só 
montagem.

Entrevista por Manuel Mozos,
realizada em 2011, nos Encontros Cinematográficos. Em 2021,

mais de 30 anos depois de concluído, O Movimento das Coisas,
de Manuela Serra, teve a sua estreia nos cinemas.

O  M O V I M E N T O  D A S  C O I S A S

Encontro com  
Manuela Serra
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Como decorreu a rodagem? Qual era o am-
biente, a relação com a equipa, com os intér-
pretes do filme, os habitantes de Lanheses?
O resultado foi positivo, dada a minha inex-
periência na direcção e os reduzidos meios 
de produção. A cooperação da população foi 
total, com mais tempo de filmagem poderia 
ter feito um trabalho mais profundo, sobre-
tudo na relação entre as personagens.
Entre o início da primeira rodagem, em 
1979, e a sua primeira exibição pública, em 
1985, no Festival de Mannheim, passaram 
seis anos. Como foi esse percurso?
A Cooperativa acabou antes de eu terminar 
o filme. Faltava música, sonoplastia, mistura
e laboratórios. Ao ficar sozinha, sem estrutu-
ra de produção, deprimi, parei e recuperei.

Grande surpresa ao retomar o contac-
to com o então IPC para receber a última 
prestação do subsídio e terminar o filme: exi-
giram-me que justificasse a quantia de 2.500 
contos (1983) que tinha sido atribuída à Coo-
perativa VIRVER e os gastos na produção de 
O Movimento das Coisas. Inventaram algumas 
falsidades e levou tempo e trabalho a provar 
essas falsidades. Só depois me entregaram a 
última prestação e terminei em 1984.
O filme esteve em inúmeras mostras e festi-
vais, tendo obtido diversos prémios e, segun-
do o IPC, em 1989, seria o filme português 
com maior participação nesses eventos; teve 
algumas vendas para canais televisivos es-
trangeiros, como franceses ou suíços. Apesar 
disso, o filme nunca teve estreia comercial; 
apenas exibições esporádicas ao longo do 
tempo: na Cinemateca, na Gulbenkian, no 
Fórum Picoas, no Fórum Lisboa, no Pano-
rama, etc., bem como em Londres ou Turim. 
Parece haver alguma ironia. Como vês isso? 
Tem a ver com uma época? Hoje poderia ter 
sido diferente?
A primeira exibição pública foi em Man-
nheim, Outubro de 85. A qualidade da pro-
jecção deu-me uma dimensão do filme que 
ainda não conhecia. A plateia aplaudiu em 
peso e ganhei um prémio. Depois, em Tróia, 
atribuíram-me o prémio AGFA e algumas 
apreciações do género «um documentário 
com imagens muito bonitas.» Ao longo da 
projecção a sala foi-se esvaziando e poten-
ciais exibidores saíram de nariz torcido. De 
facto, na época, o cinema documental era 
desvalorizado, apostava-se no cinema tipo 
americano. Não era de todo o que eu queria 
e sabia fazer, percebo que produtores não se 
interessassem pelo meu trabalho. Hoje já não 

sei, afastei-me, tive que esquecer e perder 
o gosto pelo cinema. Progressivamente fui 
deixando de construir sequências, procurar 
enquadramentos, imaginar situações…
Que percepção tens da relação do filme
com os espectadores, desde Mannheim
até agora?
Em geral senti sempre adesão do público e li 
muitas críticas positivas, claro que não assisti 
a todas as projecções. Em Itália (Florença), 
por exemplo, diverti-me porque o público 
estava dividido, manifestou-se ruidosamente 
nos dois sentidos, metade apupava e a outra 
aplaudia, zangando-se uns com os outros. 
Soube que em França (Cinéma du Réel) não 
foi apreciado.
Como vês o filme hoje?
Continuo a gostar, sem fazer uma análise 
objectiva. De diferente, só não retiraria o 
último plano (como o fiz, ainda ficou o som) 
que era o largo de uma fábrica no meio do 
campo, ao longe chaminés deitavam fumo, 
o único movimento era o fumo, muito longo 
em tom azul acinzentado. Cedi à crítica que 
dizia ser muito pessimista. Hoje acho que eu 
tinha razão.
Ainda tiveste um outro projecto: “Ondula-
ções”, ou “Ondas”, ou “O Movimento das 
Ondas”. Que filme seria? Por que não
chegou a realizar-se?
Seria Lisboa e as suas praias. Não concreti-
zei porque o governo mudou. A Zita Seabra 

subiu ao IPC e rejeitou o projecto, que apre-
sentei três vezes. A Gulbenkian tinha-me 
atribuído um pequeno subsídio de escrita, do 
qual só recebi metade. Perdi a paciência.
Desde 1991/1992, abandonaste completa-
mente o cinema. Porquê? Nunca pensaste
ou sentiste vontade de voltar?
Não, não senti vontade de voltar e até perdi o 
gosto pelo cinema.
Como vês hoje o cinema?
E o que se faz em Portugal?
Não posso responder, não vejo cinema, só 
levada, como foi o caso do Freedom, por me 
conhecerem e saberem que iria gostar.
No final do Bom Povo Português, do Rui 
Simões, apareces numa sequência ficciona-
da como actriz, contracenando com actores 
como Augusto Figueiredo e Cecília Gui-
marães, ou Hélder Costa. Não sei se tiveste 
alguma outra experiência idêntica.
Mas como te sentiste aí como actriz?
Não tiveste vontade de voltar a ser?
Que me lembre não, não me sinto à vontade 
quando sou o alvo de atenções em público.

Foi por espírito cooperativo que me pres-
tei a fazer de actriz, também por as crianças 
serem meus sobrinhos.

«A Cooperativa acabou antes de eu terminar
o filme. Faltava música, sonoplastia, mistura
e laboratórios. Ao ficar sozinha, sem estrutura
de produção, deprimi, parei e recuperei.»

Texto originalmente editado no Jornal dos 
"Encontros Cinematográficos", in Encontros 
Cinematográficos, coord. Mário Fernandes e 
Carlos Fernandes, Jornal do Fundão e The 
Stone and The Plot, Dez/2020, pp. 39-42.

© LUZLINAR 2011



ento lembrar-me, sem 
sucesso, da primeira 
vez em que soube da 
existência d’O Movi-
mento das Coisas, de 
Manuela Serra. Terá 
sido com o texto do 
Nuno Lisboa, na

docs.pt 05, em 2007, que me intrigou? Vejo 
que o filme passou na Cinemateca Portugue-
sa em 2004. Já começara a frequentá-la. Terá 
sido nessa altura, nalguma consulta à progra-
mação, que fixaria o título para sempre?

A primeira vez que vi O Movimento das 
Coisas foi em Abril de 2011, no Cinema São 
Jorge, no âmbito do Panorama — Mostra 
do Documentário Português. Ao apresen-
tar a sessão, Inês Sapeta Dias perguntava 
se a Manuela Serra se encontrava presente. 
Ninguém deu sinal. Conhecendo a Manuela 
hoje, pergunto-me se ela não estaria mes-
mo lá. Tive a felicidade de ver o filme uma 
segunda vez, pouco mais de meio ano depois, 
nos Encontros Cinematográficos, ainda na 
Guarda. O Encontro com o José Oliveira, 
a Marta Ramos e o Mário Fernandes já se 
dera, mas com aquela ida à Guarda senti-me 
verdadeiramente envolvido em algo que liga-
va a vida e o cinema. Desde então, só falhei 
os Encontros uma vez e foi também desde 
então que fui vendo a Manuela por lá, já no 
Fundão, e também por Lisboa, nos jantares 
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com os nossos amigos. Cumprimentávamo-
-nos, mas não éramos próximos.

Tento lembrar-me ainda se terei visto 
novamente o filme entre 2011 e 2020. O meu 
instinto diz-me que sim, mas a memória não 
se concretiza. Em 2020, terminava a Cine-
mateca Portuguesa o restauro, combinou-se 
um encontro entre mim, a Marta Ramos e 
a Manuela Serra (a Marta e o José Olivei-
ra acompanharam a Manuela nas idas ao 
ANIM, durante os trabalhos de restauro).
O filme iria estar restaurado em breve, esta-
vam aí as cópias digitais. Não quereria e po-
deria eu pegar no filme e fazer alguma coisa? 
Sim e sim. Na ida seguinte ao ANIM, éramos 
já quatro. Na última ida ao ANIM, antes 
de terminado todo o processo, ditaram as 
circunstâncias irmos apenas eu e a Manuela. 
Acho que foi desde essa vez que começou a 
nossa amizade, e a vida e o cinema uniram-
-se uma vez mais.

Estrear O Movimento das Coisas, hoje, por-
quê? E por que não estrear um filme que con-
tinua tão novo (e ocupar o máximo de espaço 
ocupado normalmente por filmes acabados 
de fazer e já tão velhos)? Comungo da visão 
de que este filme se poderá ver de uma forma 
mais clara hoje, distante no tempo da pro-
dução documental do final dos anos 70 — o 
primeiro período de rodagem d’O Movimento 
das Coisas foi em 79 — e também da mutação 
que o cinema português vivia aquando do 
término e primeiras apresentações do filme, 
em 85. Um filme com um trabalho tão pre-
ciso sobre o tempo e o espaço, o tempo dos 
gestos e de como as pessoas, acima de tudo 
as mulheres, que efectuavam esses gestos se 
interligavam com a paisagem (em mutação) 
em redor. Uma cineasta que viveu a aldeia 
de Lanheses antes de a filmar, atitude que 
está com certeza na origem da justeza do seu 
olhar. Justeza do olhar que, para mim, é tudo 
no cinema, e que coloca Manuela Serra entre 
os e as maiores cineastas.

No entanto, podendo perdoar, não po-
demos esquecer a tentativa de apagamento 
deste filme e o sucesso, mesmo, no apaga-
mento duma cineasta extraordinária — que 
não pôde fazer um segundo filme, privando o 
cinema português de uma das suas melhores. 
Por mais feliz que tentemos fazer este mo-
mento, ele encerra também em si o que estes 
trinta e seis anos têm de trágico.

«Comungo da visão de que este filme se poderá ver de uma 
forma mais clara hoje, distante no tempo da produção 
documental do final dos anos 70 e também da mutação que 
o cinema português vivia aquando do término e primeiras 
apresentações do filme, em 85.»
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Daniel Pereira, fundador da produtora e distribuidora
The Stone and The Plot, deixou-nos o seu testemunho
acerca da importância de, mais de trinta anos depois,
recuperar um lugar junto do público para O Movimento
das Coisas, filme de Manuela Serra em exibição
brevemente no Cine Clube.

DANIEL PEREIRA TRABALHA EM CINEMA DESDE 
2008, QUANDO INICIOU UM PERCURSO DE ESCRITA, 
REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM FILMES, 
SEUS E DE OUTROS CINEASTAS, QUE FORAM EXIBIDOS 
EM VÁRIOS LOCAIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. DE 
2012 A 2018 TRABALHA COM JOSÉ MAZEDA NA TAKE 
2000. EM 2017, FUNDA THE STONE AND THE PLOT, 
QUE TRABALHA O CINEMA DE FORMA INTEGRADA, 
PRODUZINDO, DISTRIBUINDO E EDITANDO LIVROS.
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Estelas funerárias dos M’Bale
O CEMITÉRIO AFRO-CRISTÃO

DE MOÇÂMEDES
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C I N E M A  D E  A M A D O R E S  E M  A N G O L A

Arte M’Bale

quilo que intitulo de 
Arte M’Bale, no peque-
no documentário que 
Vos apresento, repor-
ta-se ao cemitério dos 
negros (e seus descen-
dentes) que os Portu-
gueses de Pernambu-

co consigo trouxeram quando, em meados 
do séc. XIX, rumaram a Angola, bem como 
dos negros, nomeadamente do interior de 
Benguela e de Luanda, recebidos como 
mão-de-obra, primeiro escrava e depois 
livre, para as indústrias e agricultura que os 
primitivos colonos começaram a implantar e 
desenvolver, os quais entre si se chamavam e 
passaram a ser conhecidos como M’Bales.

Uma das referências específicas a esse 
cemitério foi feita pelo sociólogo brasileiro 
Gilberto Freyre, aliás enquadrada na defesa 
da sua tese do “lusotropicalismo”, em que 
defendia o colonialismo português como 
fomentador da civilização cristã em África. 
Independentemente das conotações racis-
tas e colonialistas — que são evidentes na 
obra de Gilberto Freyre — é muito curiosa a 
análise do escritor em relação a tal cemitério 
no livro intitulado Em torno de alguns túmulos 
afro-cristãos, publicado em 1959, de que des-

A

taco as seguintes ideias colhidas num estudo 
de Florescu publicado na revista “Portugue-
se Studies Review” n.° 26 de 2018:

Nesse livro, Freyre trata mais explicitamente 
o papel da religião na formação de um mundo 
luso-tropical. É um estado da arte funerária 
de Moçâmedes, uma cidade no litoral sudoeste 
de Angola, fundada nos meados de séc. XIX 
por colonos portugueses oriundos do Brasil. Os 
Anais do Município de Moçâmedes (1839-1856) 
são referenciados como prova do papel civiliza-
dor dos colonos lusitanos, que do Brasil levaram 
para Angola não só móveis e o modelo de 
organização social e económica da casa grande 
e senzala (referêncía ao livro de mesmo nome, 
de Freyre), mas também o seu catolicismo mais 
“ortodoxo” ou “convencional” e os seus serviçais 
“brasileiros”.

Havia em Moçâmedes dois cemitérios: um 
cemitério católico, onde estavam sepultadas as 
famílias luso-brasileiras, como a família Torres, 
de Pernambuco, e um outro cemitério onde es-
tavam sepultados os “africanos cristianizados e 
talvez abrasileirados”. Freyre usa o termo “afro-
-cristão” dizendo que lhe parece mais adequado 
que “indígena” — termo que preferiam usar os 
colonos e os administradores.

Ao longo do livro vai-se detalhando e 
acentuando o contraste entre os dois cemité-
rios até uma separação bastante nítida entre 
um universo propriamente católico e um 
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universo “afro-cristão”. A arte funerária do 
cemitério católico, por exemplo, é apresen-
tada como “convencionalmente” cristã e 
europeia, em contraste com a arte funerária 
do cemitério “afro-cristão”, que é “mista” 
ou “bicultural”. E os “afro-cristãos”, vivos 
e mortos, permanecem no mais absoluto 
anonimato, contrariamente ao uso de nomes 
pessoais para dar relevo a indivíduos e famí-
lias luso-brasileiras.

O contraste entre as “cores vivas” dos 
túmulos “afro-cristãos” e o “branco” dos 
túmulos católicos assinalaria, por sua vez, 
uma concepção diferente do sagrado. Mas é 
no simbolismo da Virgem que a relação entre 
os dois cemitérios acaba por ser uma relação 
entre o original e a cópia. Segundo Freyre, 
nos túmulos “afro-cristãos” o relevo dado 
à Virgem seria uma mera imitação da sua 
visibilidade nos túmulos católicos. Porque, 
na verdade, para os “afro-cristãos” a Virgem 
representaria uma identificação matrilinear 
dos vivos com os mortos.

Freyre define a arte funerária do cemitério 
“afro-cristão” de Moçâmedes como expres-
são de uma “biculturalidade” ou “cultura 
intermédia” entre a “cultura europeia e 
cristã”, por um lado (o lado do futuro), e com 
uma “cultura africana e animista”, por outro 
lado (do passado).

Assim, em Moçâmedes, o catolicismo 
“puro” é transmitido pelo sangue que corre 
nas veias dos que fazem parte de uma genea-
logia “luso-brasileira”, enquanto o catoli-
cismo dos “afro-cristãos” é inevitavelmente 
misturado com crenças e rituais de antepas-
sados africanos ainda não “misturados” com 
lusitanos.

Já Carlos Lopes Cardoso, Investigador 
do Instituto de Investigação Científica de 
Angola, refere na Introdução do seu livro 
“Estelas Funerárias dos Mbali” (Edição do 
Instituto de Antropologia da Universidade 
de Coimbra — Fevereiro 1991), que essen-
cialmente foram os negros recebidos como 
mão-de-obra que constituíram… o núcleo

ARTE M’BALE
---
REALIZADO POR
ANTÓNIO RIBEIRO DE CARVALHO
SUPORTE 8MM • FILME DOCUMENTAL,
9 MINUTOS, FILMADO EM 1972/73.
---
VERSÃO DIGITALIZADA EM 2021,
PELA CINEMATECA PORTUGUESA
— MUSEU DO CINEMA.
---
A PROJECTAR, EM BREVE,
NO CINE CLUBE DE VISEU.
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fundamental dos actuais Mbali da provín-
cia de Moçâmedes, os quais, desenraizados 
étnica e geograficamente e por assídua con-
vivência com os brancos, desenvolveram um 
complexo de comportamentos assaz diferen-
ciados das populações locais, motivando, em 
múltiplos casos, a adesão posterior destas aos 
seus Padrões culturais.

Pessoalmente, contudo, eu penso que 
terão sido os originários do Brasil, muito 
mais integrados na vida, hábitos, cos-
tumes e religião dos seus patrões, quem 
terá influenciado os vindos do interior de 
Angola, aculturando-os. E isto porque, 
como verão, a esmagadora maioria das 
estelas funerárias que surgem nas imagens 
que vão ver apresentam um forte cariz 
religioso (cristão) e por vezes um forte 
pendor escultórico ocidental ou mesmo 
europeu.

Isto posto, veremos então em breve, 
no Cine Clube de Viseu, o despretensioso 
documentário sobre essa arte funerária 
“afro-cristã”, que intitulo de Arte M’Bale, 
feito no já longínquo ano de 1973.

prática do cinema de 
amadores conheceu 
momentos de grande 
vigor e expansão, que 
se torna bem mais com-
plexo abordar do que 
as imagens de mero 
registo familiar 

ou caseiro. Apesar disso, estes objetos são 
quase sempre esquecidos ou desvalorizados 
nas histórias do cinema; são objetos destrata-
dos ou desqualificados por mero preconceito, 
tanto académico como cinematográfico. 

O visionamento e estudo destes filmes 
permite ampliar o alcance do nosso olhar 
sobre a produção fílmica e a cultura visual e 
cinematográfica desses territórios com novas 
perspectivas, reconhecendo e valorizando 
a importância do cinema não profissional 
enquanto veículo de entretenimento social, 
documento sociológico e histórico sobre os 
hábitos de sociabilidade das populações nes-
ses territórios, mas também como vestígio 
de uma arqueologia cinéfila e de um circuito 
informal de produção e exibição de cinema. 

Francisco Castro Rodrigues, arquiteto 
nascido em Lisboa (1920), radicou-se na 
cidade do Lobito depois de ter sido dirigente 
do Movimento de Unidade Democráti-
ca (MUD) Juvenil e de ter sido preso pela 
Polícia Internacional e de Defesa do Estado 
(PIDE). Chegado a Angola em 1954, rapida-
mente se integrou no meio cultural, fazendo 
parte dos núcleos fundadores dos cineclubes 
de Benguela (1956) e do Lobito (1957), assim 
como foi um dos promotores do Concurso 
de Cinema de Amadores do Lobito (1958). 
Cinéfilo e cineclubista já em Lisboa, Castro 
Rodrigues era realizador amador de cinema, 
atividade que prosseguiu em Angola. 

Sérgio Guerra é um caso muito particular 
a vários níveis. Nasceu em Chinde, Mo-
çambique, a 28 de Março de 1927, tendo-se 
radicado na cidade da Beira. Depois de 
estudos na então Rodésia (atual Zimbabwe) 
e em Lisboa, e de cumprir o serviço militar 
na então Lourenço Marques (atual Maputo), 
regressou à cidade da Beira. A partir de 1955, 
começou a realizar e a produzir diversos 
filmes que concorreriam em diversos con-
cursos de cinema de amadores no território 
moçambicano, em Portugal e Angola, mas 
também em diversos outros países (Ale-
manha, Argentina, África do Sul, Bélgica, 
Escócia, Espanha, França, Japão). 

António Vieira da Silva também viveu e 
filmou no Lobito. Filho do proprietário do 
Cinema Baía, situado num bairro popular do 
Lobito, também era um entusiasta do cinema 
de amadores.

Este texto segue a norma do novo
acordo ortográfico.

A

CINEMA DE AMADORES
NA “ÁFRICA PORTUGUESA”

Três realizadores1

 PAULO CUNHA E JORGE CRUZ 

O Pescador, Sérgio Guerra (1958)

Aloha e o Tesouro das Fiji,
Sérgio Guerra (1960)

As aventuras do Cavaleiro Negro, 
Sérgio Guerra (1956)

1. in CINEMA DE AMADORES NA “ÁFRICA 
PORTUGUESA”, A Colecção Colonial da 
Cinemateca: Campo, contracampo, fora-
de-campo, ed. Maria do Carmo Piçarra).

CINEMA DE AMADORES EM ANGOLA ARTE M'BALE
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Ribeiro de Carvalho 
teve uma vida segu-
ramente intensa em 
Angola, que coincidiu 
com os seus primeiros 
anos de percurso pro-
fissional no Direito.
O que o fez gostar e

explorar o cinema amador?
Queria fazer coisas a partir de Moçâmedes, 
onde estava a viver. A dada altura há um 
tipo, Brandão de Brito, que tinha filmes pre-
miados, alguns filmes giríssimos, creio que 
era funcionário do caminho de ferro de Ben-
guela, e desafiou-me para participar no Festi-
val Internacional de Cinema de Amadores do 
Lobito. Penso que terei enviado o Arte M’Bale, 
em 1973, terá sido visto em sessão. Em 1974 
enviei um documentário chamado Anda Ver o 
Mar, mas não foi seleccionado. No início dos 
filmes colocava “Produções Clube Náutico 
de Moçâmedes”, para parecer que havia 
gente e não era uma coisa unipessoal. Eu era 
o presidente da direcção do clube, tinha uma 
sede formidável, sempre com actividade, um 
magnífico campo de ténis. Uma das últimas 
coisas que filmei, já depois do 25 de Abril, 
perto de uma estação zootécnica do Caracu-
lo, onde eram criadas as ovelhas Karakul, foi 
uma caverna com pinturas rupestres.
Houve algum momento epifânico, em que 
sentisse: “este momento tem que ser filmado
e mostrado”?
Fundamentalmente o cemitério do filme Arte 
M’Bale. Vamos ver, era tão invulgar haver 
um cemitério de negros ao lado de bran-
cos. Moçâmedes era o maior exportador de 
mármores para a Europa, e as campas dos 
brancos eram de mármore, as dos pretos ti-
nham uma pedra porosa e trabalhável. Num 
dia em que fui a um funeral, ao cemitério 

dos brancos, reparei que havia um cemitério 
invulgar ao lado e disse “Isto é um museu ao 
ar livre”. Eu não percebia nada de cinema, 
por isso como obra cinematográfica é fraco, 
como documento é válido. Tinha pouco jeito, 
só tinha vontade.
Mencionou o Festival do Lobito. Como foram 
os contactos com outras pessoas que no fundo 
tinham em comum o gosto pelo cinema como 
actividade artesanal?
Na cidade de Lobito todos os anos havia um 
Festival Internacional de Cinema de Ama-
dores, onde também estava o presidente da 
Federação Portuguesa de Cinema de Amado-
res, Vasco Pinto Leite, que mais tarde viria a 
ser Secretário de Estado. Eu fazia as minhas 
experiências com as máquinas, e em 1973 fui 
convidado a enviar para o Festival. Voltei ao 
Lobito em 1974 e fiquei hospedado no Hotel 
Terminus, em que a traseira do quarto dava 
para a praia, uma pessoa saía, ia dar um 
mergulho, e voltava para o quarto. Sei que no 
dia 16 de Março de 1974 estava no Festival e 
estava tudo eufórico com a notícia da revolta 
das Caldas da Rainha.

Entretanto, presumo que aí para Setembro 
de 1973, tentei reunir os cineastas amadores 
de Angola, em Moçâmedes. Sei que veio o 
Domingos Van Dunen, escritor angolano, de 
Luanda, foi uma reunião de dois dias com 
gente de Malange, Lobito, Luanda, Moçâ-
medes. Tentámos orientar caminhos, havia a 
ideia de os filmes valorizarem Angola, fossem 
ficção ou documentário. Estávamos todos de 
acordo que isso valorizava a independência 
de Angola: não o verbalizámos dessa forma, 
chamávamos autonomia progressiva, mas 
sabíamos que era inevitável.
Trabalhou em vários projectos enquanto 
esteve em África, por que desistiu quando 
regressou a Portugal?

Deixei de poder por razões de sobrevivên-
cia. Cheguei a Portugal em finais de 1975, 
instalo-me em Viseu em Fevereiro de 1976 
— abri escritório dia 11 Fevereiro. Nesse ano 
tinha filhos matriculados em Lisboa. Tinha 
de reconstruir a minha própria vida, antes de 
mais nada.
Tendo em conta o que conseguiu filmar em 
África, bem como o trajecto no Cine Clube, 
em Viseu, parece que uma das paixões da sua 
vida é o cinema.
Digo-lhe como começa a minha ligação ao 
cinema. Estava no 7.º ano e soube que havia 
um Cine Clube em Viseu. Tudo quanto era 
imagem e som atraía o meu olhar, e já ia às 
sessões de domingo do Avenida Teatro. O 
Cine Clube passava dois tipos de filmes, no 
Cine-Rossio, por um lado, e filmes cedidos 
pelas embaixadas, em 16mm, no Clube de 
Viseu. A páginas tantas, vou a uma dessas 
sessões no Clube. E lembro-me de ver um 
filme do Canadá, do Norman McLaren, um 
tipo que desenha sobre a película. Aqui-
lo foi uma revelação, vi que não era só a 
possibilidade de filmar coisas, é a possibi-
lidade de intervenção e criação de sentidos 
na própria imagem. E assim que fui para 
Lisboa em 1959 inscrevi-me no Cine Clube 
Universitário de Lisboa, que passava filmes 
nas traseiras da Almirante Reis, no Cinema 
Imperial. Mais tarde, foram directores do 
Cine Clube o João César Monteiro e a Isabel 
do Carmo. Lá assisti à antestreia do filme 
Belarmino, de Fernando Lopes, uma sessão 
organizada pelo ABC Cine Clube, e no final 
saímos umas 50 pessoas a discutir o filme. 
Veio a PIDE e tivemos de sair todos, se não 
ainda íamos presos. Não foi por acaso que 
no regresso a Viseu chateei o Luís Almeida 
Henriques, presidente da Assembleia Geral, 
para reactivar o Cine Clube em Viseu.

O

CINCO PERGUNTAS A

ANTÓNIO RIBEIRO
de CARVALHO

«Estávamos todos 
de acordo que isso 
valorizava a inde-
pendência de An-
gola: não o verbali-
zámos dessa forma, 
chamávamos auto-
nomia progressiva, 
mas sabíamos que 
era inevitável.»

«Veio a PIDE e 
tivemos de sair 
todos, se não ainda 
íamos presos. Não 
foi por acaso que 
no regresso a Vi-
seu chateei o Luís 
Almeida Henri-
ques, presidente da 
Assembleia Geral, 
para reactivar o 
Cine Clube em 
Viseu.»



A nossa batalha,
a nossa luta, é a criação artística. A nossa arma é a imagem em movimento.

Porque temos a imagem em movimento, as nossas pinturas vão crescer e encolher; 
a nossa poesia será sombras que expandem e escondem; a nossa luz vai dançar 
por rostos vivos que riem e agonizam; e a nossa música vai tardar e finalmente 
arrebatar, porque terá um contexto tão certo quanto a morte. Somos cientistas 
empenhados na criação de memória… mas a nossa memória não se esbaterá

nem desaparecerá.

F . W .  M U R N A U

FRASE ATRIBUÍDA AO REALIZADOR ALEMÃO EM SHADOW OF THE VAMPIRE (E. ELIAS MERHIGE, 2000),
INTERPRETADO POR JOHN MALKOVICH, COM ARGUMENTO DE STEVEN KATZ



rimeiro filme america-
no do cineasta alemão 
Murnau, produzido 
por William Fox, 
representa para o 
cineasta a possibilida-
de de criação em total 
liberdade dentro do 

sistema dos estúdios americanos. Anterior-
mente, Murnau tinha realizado na Alema-
nha vários filmes que se caracterizavam pelo 
domínio da luz e das sombras e pela criação 
de um ambiente fantástico e fantasmagóri-
co: Nosferatu, livre adaptação do fantástico 
clássico Drácula de Bram Stocker; depois O 
Último dos Homens, Tartufo, segundo a peça 
homónima de Molière, e finalmente Fausto, a 
partir do texto homónimo de Goethe, todos 
filmes sobre o mito da vida eterna. Sendo um 
dos últimos filmes do cinema mudo, Aurora 
visava atingir um grau de autonomia artística 
em que as imagens em movimento não 
necessitassem da palavra para se exprimir. 
O zénite desta concepção estética do cinema 
não excluía o som, antes a palavra, tornando 
virtualmente universal a linguagem do cine-
ma. Com isso, pretendia-se que o ritmo das 
imagens e da montagem compusesse uma 
melodia que fosse audível, entre aspas. 

Apesar dos contrastes entre as culturas e 
sociedades alemã e norte-americana à época 
do filme, o que interessa a Murnau é contar 
a eterna história do encontro e desencontro 
das almas, sendo o encontro o momento do 
paroxismo amoroso. Ao encontro do corpo 
do homem do campo com o da mulher da 
cidade responde o desencontro das almas do 
homem do campo e da sua mulher. Mais tar-
de, quando o homem do campo reencontra 
o corpo da sua mulher, o crescendo amoroso 
é tão ou mais intenso do que o anterior, e 
as almas e os corpos fundem-se num só. 
Esta apologia do amor conjugal transfor-
ma Aurora no mais belo filme de sempre, 
o mais romântico, optimista e secreto. No 
entanto, se atentarmos bem, o filme são 
vários filmes: um começa com os encontros 
furtivos do homem do campo e da mulher 
da cidade e acaba com a tentativa de homi-
cídio da sua mulher pelo homem do campo. 
A seguir começa outro, com a reconciliação 
e paixão do homem do campo com a sua 
mulher, depois do fracasso do seu assassina-
to. Termina com o regresso a casa do casal, 
depois do intermezzo musical urbano, e com 
a tragédia iminente de uma nova morte do 
amor. Assim, passamos sucessivamente do 
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drama à comédia e da tragédia ao épico. Por 
tudo isto, Aurora é visto como um filme com 
vários filmes lá dentro e o filme que mais 
vocações despertou entre todos, nomeada-
mente no nosso João César Monteiro. 

O que é constante e permanece neste 
filme e nos seguintes e anteriores de Murnau 
é a caracterização do Mal e das suas várias 
aparências e seduções, esse Mal omnipresen-
te e omnipotente diante do qual o Bem é tão 
pequeno e fraco. Este relacionamento moral 
tinha, nos filmes anteriores de Murnau, no-
meadamente Fausto, Nosferatu e O Último dos 
Homens, um cariz cultural e social, produtos 
de uma sociedade e de uma cultura especí-
ficas — a alemã pré-nazi e europeia. A pas-
sagem para a América transforma este Mal 
num mal de civilização, já não europeu nem 
norte-americano, mas planetário. Porém, o 
triunfo do Bem neste filme, que não é impos-
to pelo produtor ou pela censura, é o triunfo 
da democracia contra a tirania e do sagrado 
sobre o profano, instalando uma religiosida-
de pagã, se me é permitido o paradoxo.

De igual modo, o jogo expressionista que 
contrasta o ambiente crepuscular ligado aos 
amores furtivos entre a mulher da cidade e 
o homem do campo com o ambiente solar e 
diurno do reencontro do homem do campo 
com a sua esposa continua nos jogos de luz 
entre o muito branco do rosto da mulher do 
campo e o muito negro da roupa da mulher 
da cidade, ou o muito negro das águas turvas 
e turbulentas do rio e do pântano, que é o do-

mínio da traição, e o muito branco e brilhan-
te da cidade e do seu bulício, que é o domí-
nio do amor. Isto é, o expressionismo não é 
uma paleta de cores em que necessariamente 
o pecado, a cidade, o Mal estão do lado do 
negro e a virtude, o campo e o Bem estão do 
lado do branco. Há mais matizes nessa pale-
ta, que não é maniqueísta nem dicotómica. O 
filme é isso mesmo, uma aurora que sucede 
a um crepúsculo, a que sucede de novo o 
crepúsculo. O coro grego dos pescadores e 
suas mulheres, que assistem ao desenrolar 
da tragédia, introduz uma relatividade neste 
jogo de contrastes, ao atrair as atenções 
para a criança filha do casal e, portanto, ao 
desejar que o triunfo do Bem se faça com 
a consciência do Mal. É o expressionismo 
alemão tingido de pragmatismo americano.

Precocemente desparecido aos 42 anos, 
Murnau teve ainda a possibilidade de filmar 
três filmes, o último dos quais é o mais mítico 
dos filmes finais da história do cinema: Tabu, 
filmado na Polinésia, em ambiente totalmente 
sagrado e crepuscular. Concluindo, alguns 
traços do filme que constituem marcas ainda 
remanescentes do cinema europeu neste filme 
americano: o assunto do filme, concentrado 
nos personagens, ao contrário do cinema 
americano, sempre preso nos acontecimentos; 
e, decorrendo disto mesmo, o jogo dos atores, 
muito presos ao expressionismo desse tempo.

Este texto segue a norma do novo
acordo ortográfico.

A U R O R A
de

F . W .  M U R N A U

1927
Nós por cá, por

Fausto Cruchinho

«O filme é isso mesmo, uma aurora que sucede a um crepúsculo,
a que sucede de novo o crepúsculo.»
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análise dos denomina-
dos “filmes de culto” 
deverá ter em conta a 
sua especificidade — só 
dessa forma se poderá 
alcançar o necessário 
meio termo entre uma 
devoção algo irracio-

nal, que evita a todo o custo o pretenso des-
virtuar que uma mais aprofundada análise 
acarreta, e uma crítica de cinema agarrada às 
imóveis convenções da tradição de que bebe, 
ignorando toda a fervilhante vitalidade que 
só as margens podem proporcionar. Esta de-
finição passará pelo articular de quatro ele-
mentos, em doses que variam de objecto para 
objecto e que não terão de se verificar na sua 
totalidade em todos estes, devendo apenas 
servir como orientação para o informado 
ponto de partida que acima mencionamos. 
São eles: a anatomia, ou seja, o filme em si 
mesmo, aquilo que o caracteriza (o conteúdo, 
o estilo e a forma); a forma como é recebido 
e “consumido” pelo público e pela crítica; a 
sua existência enquanto objecto em circu-
lação na economia do cinema, as parcerias 
estabelecidas, os circuitos de apresentação e 
promoção, e o contexto espácio-temporal da 
sua exibição; e por último, o tópico que mais 
nos interessa para esta análise, o seu “estatu-
to cultural: a forma como determinado filme 
de culto se insere em determinada época e/
ou região — que tipo de comentário tece 
sobre o ambiente que o rodeia, ao consentir, 
explorar, criticar ou ofender”1.

Assim, compete-nos antes de mais pensar 
o que é o cinema de culto e como se deve 
abordá-lo. Entre uma análise crítica distan-
ciada e fria e um fervor quase religioso, que 
meio termo sobra? Qual o equilíbrio a que 
nos devemos propor? Para Timothy Corri-
gan, “os filmes de culto são marginalizados, 
excêntricos e peculiares”. Desse modo, en-
quanto “objectos cinematográficos radical-
mente desviantes ou diferentes” são “acolhi-
dos por um público igualmente desviante”, 
segundo Bruce Kawin, que os revê vezes sem 
conta, quase em jeito de celebração. Este 
cânone alternativo, uma História paralela 
do cinema que ao longo desta rubrica temos 
convocado, envolve essa mesma “cele-
bração activa, um sentido de comunhão, 
compromisso e uma atitude de rebelião.” 
Esta comunidade celebra as características 
usualmente consideradas “desagradáveis ou 

A

inacessíveis” para
a maioria do público,
aquilo que é “impossível de ver ou de obter”2 
— nesse sentido, há uma motivação arqueo-
lógica, aventureira, por trás desta demanda, 
um esforço transversal que tem tanto de 
pesquisa e arquivismo como de resistência 
masoquista. Alia-se o processo da descober-
ta à emoção irracional da caça ao objecto de 
cobiça, constituindo-se como mais uma eta-
pa na escalada da estranheza, que funciona 
aqui como uma espécie de troféu, e que tanto 
passa pelas personagens e narrativa, como 
pelas imagens em si.

O cinema underground da Indonésia é 
marcado por duas ideias chave que o tornam 
particularmente atractivo para este público 
sempre sedento do mais extremo, obscuro 
ou bizarro: o exotismo do Outro e o mistério 
do que é desconhecido. Do ponto de vista do 
espectador ocidental, este é, necessariamen-
te, o ponto de partida para qualquer análise 
que empreendamos, embora tenhamos de 
nos socorrer de outros elementos se quiser-
mos aspirar a ultrapassar uma superficia-
lidade que acreditamos ser limitadora, se 
não mesmo nefasta, para este tipo de filmes, 
conduzindo-os a uma reclusão auto-imposta, 
ou a uma desvalorização externa.

Assim, “a apreciação do cinema de terror 
da Indonésia não é uma tarefa fácil para a 
psique ocidental. As primeiras impressões 
geralmente oscilam entre a completa perple-
xidade e o humor sarcástico”3. Ainda que o 
valor do entretenimento seja mais natural 
e despretensiosamente assumido por estes 
realizadores e este cinema, e, como tal, essa 
seja uma forma perfeitamente viável de os 
encarar e apreciar, há, a meu ver, a possibi-
lidade de lhes adicionar uma outra camada 
que não desvirtue esse pressuposto e possa 
encetar novas leituras para um público que 
não seria provavelmente aquele para o qual 
se dirigia originalmente — estes filmes não 
foram certamente feitos com a noção prévia 
de que eram ou viriam ser objecto de culto, 
nem antecipariam a existência desse público.

A busca daquilo que é menos adultera-
do e mais genuíno é transversal a muitos 
objectos, correntes, géneros e formatos, e 
sintoma natural de uma época em que muito 
nos parece excessivamente processado ou 
calculista. Sem incorrer em idealismos pater-
nalistas, à distância de um olhar que celebra 
o exotismo pelo exotismo, importa perceber 

que imagens e narrativas este cinema veicu-
la, o que é que genuinamente desenterra e 
transforma, sabendo que “o cinema fantásti-
co e de terror da Indonésia é um dos menos 
adulterados transmissores dos tradicionais 
costumes, narrativas históricas e medos 
autóctones ao povo da Indonésia”4. Sob 
esse prisma, aquilo que pode parecer risível 
para o espectador ocidental, pelo exagero ou 
pelo absurdo, encerra em si algo bem mais 
profundo e sério. A Magia Negra, elemento 
omnipresente nesta cinematografia, adquire 
aqui uma muito mais complexa natureza, 
um subtexto que remete para noções como 
a de uma ambivalente mas também entre-
cruzada sobre-realidade que não se limita a 
um choque entre o visível e o invisível, mas 
que procura um sempre móvel e renovado 
equilíbrio, como mais à frente veremos. Para 
a maioria dos ocidentais, o absurdo desta 
dimensão sobrenatural advém do facto de es-
tarem apenas habituados ao que é visível ou 
factual, enquanto que muitos destes povos 
vivem as suas vidas entre os mundos visível e 
invisível. Nesse sentido, são tópicos encara-
dos com maior seriedade e reverência neste 
contexto, pela herança histórico-cultural e 
seu lastro na actualidade, e, como tal, embo-
ra o objecto final nos possa parecer ridículo, 
muitas vezes por limitação orçamental e 
natural necessidade de criatividade low-cost, 
estes filmes não são tão auto-conscientes 
ou artificiais como as produções do Reino 
Unido ou EUA.

Por trás das mais comuns celebrações 
religiosas, há uma outra camada mais densa 
que o temor remete para a obscuridade e o 
silêncio: a omnipresença da Magia Negra 
e dos espíritos malignos. Estas entidades 
espectrais que assombram o imaginário 
mais remoto deste povo não são algo que se 
encare com leveza, como meras narrativas 
passadas de geração em geração, mas como 
elementos que remetem para uma diluição 
entre o que é real e fantasia, activos numa 
articulação permanente entre estes dois, que 
está na base de uma plena descodificação do 
equilíbrio cósmico que rege o entendimento 
do universo que os rodeia:

É necessário compreender que os balineses 
temem e respeitam aquilo em que acreditam, 
pois é essencial para eles que haja um constan-
te equilíbrio em tudo. No Bali tudo tem o seu 

A  M A L D I Ç Ã O
É  O  R E A L
Notas sobre cinema de culto e Magia
Negra a partir de “Mystics in Bali”

Subsolo, por Manuel Pereira
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lugar, e, para que haja harmonia entre os dois 
mundos, a fronteira tem de ser clara5.

Mystics in Bali (H. Tjut Djalil, 1981) é as-
sim um filme particularmente relevante, não 
apenas por evidenciar alguns destes elemen-
tos distintivos do cinema de terror da Indo-
nésia, mas, de igual modo, por permitir um 
olhar para as profundezas da psique desse 
povo, plasmada no cinema. Como em muitos 
outros filmes de terror, há uma desordem 
que se pretende reverter, seja esta provocada 
por elementos endógenos ou exógenos. Con-
tudo, num gesto de rebelião típico do reali-
zador, o filme não termina com o restaurar 
da ordem, com a resolução que encerraria o 
movimento circular em que tantos filmes de 
terror contemporâneos assentam:

O público indonésio esperaria a cura de 
Cathy e a morte da sacerdotisa. No entanto, 
isto não se verifica na totalidade. O tio de 
Mahendra, tendo já enfrentado com sucesso a 
sacerdotisa no passado, sabe muito bem como a 
destruir. (...) Terão de enterrar o corpo decapi-
tado de Cathy e garantir que a cabeça não se 
volta a ligar ao cadáver. Isso irá enfraquecer a 
sacerdotisa, tornando a sua eliminação muito 
mais fácil. Esta é destruída numa espectacular 
sequência (...) mas, infelizmente, o destino de 
Cathy está traçado, na medida em que o seu 
corpo tem de permanecer separado da cabeça. 
O filme termina abruptamente com Mahendra e 
o seu tio exaustos, de ar triste e pensativo6.  

Ao recusar um final feliz que seria natural 
expectativa do público, o realizador eviden-
cia e celebra um arrojo que o coloca, pelo 
desafiar da tradição, um nível acima dos 
seus contemporâneos e de outros filmes que 
poderíamos supor seus semelhantes.

Voltemos a focar-nos na questão da 
presença ou ausência das representações do 
sexo neste cinema, e, no seu seguimento, do 
eventual carácter assexuado destas criaturas, 
apesar de uma sempre implícita sugestão da 
sexualidade e suas nefastas consequências. 
Contrastando com bizarras sequências onde 
a violência é representada sem limites, a 
presença da sexualidade é escassa ou apenas 
sugerida, enquanto camada recalcada do tex-
to fílmico. Para o espectador ocidental, ha-
bituado à articulação destas duas dimensões 
de forma quase indissociável no cinema de 
terror contemporâneo deste Mystics in Bali 
(alguns slashers americanos ou gialli, mesmo 
que já fora do seu pico de popularidade) o 
filme é “surpreendentemente assexual”, não 
se verificando a sua presença, de todo, “nem 
mesmo um breve vislumbre de nudez.” 

Antes de mais, temos de ter em conside-
ração o berço cultural da nação indonésia 
e as suas particulares sensibilidades face 
a este tópico, enquanto país com a maior 
população muçulmana do globo. Também as 
circunstâncias políticas da época em que foi 
produzido terão aqui um peso determinante, 
na medida em que, durante esse período, 
o cinema indonésio estava sujeito a regras 
muitíssimo restritas no que toca à censura 
de imagens que remetessem para o sexo. 
Quando existe — não é o caso deste filme, 
mas podemos referir outro clássico incontor-
nável: The Snake Queen (Sisworo Gautama 
Putra, 1982) — o sexo surge como “meio 

para atingir um fim.” Muitas representações 
da sexualidade remetem para uma futura 
gravidez, outras sugerem uma violação, e, 
em The Snake Queen, o sexo é utilizado como 
elemento determinante para “criar suspen-
se, avisando para uma ameaça iminente.” 
Mesmo quando aparentemente inofensivo, 
ou representando simplesmente o prazer 
momentâneo e a auto-gratificação de uma 
relação afectuosa entre um qualquer par, 
“existe um elemento inerente de (...) perigo. 
Sem surpresa, muitas das vítimas da Rainha 
Serpente, em filmes subsequentes, sofrem 
uma horrível morte pós-coito.”

Em termos visuais e narrativos, a repre-
sentação da figura feminina pode dividir-se 
em dois grupos: uma imagem mais tradicio-
nal, de mulher “contida, gentil e obedien-
te” aterrorizada pelo “inconsciente medo 
colectivo da sexualidade feminina”7, e um 
outro grupo, que, pelo domínio das artes 
ocultas, pode incutir o terror sobre os seus 
inimigos, particularmente, como fará sentido 
à luz desta leitura, sobre indivíduos do sexo 
masculino. Tendo em conta estes constrangi-
mentos na representação do sexo, podemos 
interpretar este ataque sobrenatural aos 
homens como uma forma de emancipação. 
A magia servirá assim, para estas mulheres 
ostracizadas que só podem aspirar a algum 
tipo de emancipação pelo domínio destes 
artefactos e procedimentos malignos, como 
elemento de aproximação a um ideal femini-
no que lhes é constantemente negado, a um 
poder de outra forma dificilmente alcançá-
vel, através da juventude, beleza e compla-
cência, elementos essenciais para a aceitação 
da mulher numa sociedade tão enraizada nas 
suas tradições.

Historicamente, Bali cultivou desde sem-
pre uma forma particular de religiosidade, 
articulando uma rica e complexa trama de 
sistemas de crenças, herdada da multiplici-
dade de ideias e práticas Hindus e Budistas 
introduzidas no território por mercadores, 
sacerdotes e aventureiros vindos da Índia 
e da China, e posteriormente assimiladas 
pela cultura local. No contexto desta enorme 
diversidade de tradições, a magia constitui-se 
como um elemento transversal e omnipresen-
te, cujas origens remontam às mais ancestrais 
crenças autóctones, assentes num animismo 
primitivo. O animismo balinês da Idade da 
Pedra, assente na adoração dos espíritos 
da Natureza e dos Antepassados, mudou 
muito pouco desde a sua origem ao momento 
presente, e isso ajuda a explicar o entrecruza-
mento entre real e sobrenatural que permeia o 
sistema de crenças local, e que vemos reflecti-
do na cinematografia aqui em análise.

Uma forma de teatro ritual tradicional, 
carregado de significado mágico, remete 
para a permanente batalha entre o Bem e 
o Mal, e é um elemento preponderante no 
entendimento das muito particulares crenças 
místico-religiosas deste povo e território, e 
da importância do equilíbrio entre elementos 
aparentemente antagónicos:

Num elemento básico da cosmologia Hindu 
de Bali, Rangda está ligada, através de uma 
batalha eterna, com o seu equivalente, Barong, 
a corporização masculina das forças positivas e 

construtivas. (...) Os dois lutam nesta dança tra-
dicional, numa disputa pelo equilíbrio espiritual 
que está na base de todas as celebrações baline-
sas. (...) Um aspecto importante sobre a religião 
e misticismo do Bali, (...) é que nenhum deus ou 
demónio é apenas bom ou apenas mau.

No entanto, esta batalha transcende 
o que poderia ser um mero confronto 
entre dois pólos opostos, o Bem e o Mal, 
e assim, “nunca há um vencedor nestas 
batalhas, já que o estado de equilíbrio 
assenta numa disputa contínua.”

Por isso, parece-nos que será mais pru-
dente contornar possíveis leituras focadas 
na subversão dos papéis associados a de-
terminado género (como as que podemos 
ler em Deconstructing Gender Stereotypes 
in Leak8) pois, apesar de as figuras nessa 
dança representarem “ideologias rivais 
que podem ser entendidas como positivas 
e negativas, são caracterizadas pelos bali-
neses como forças inseparáveis e simbióti-
cas que não podem existir isoladas uma da 
outra”9. Mais que uma essência prévia e 
imutável, o carácter construtivo e destruti-
vo destas forças sobrenaturais depende do 
uso que se lhes dá: 

É como uma faca. Pode ajudar-nos ou 
causar-nos dano, dependendo de como a 
usamos, e com que intuito. As pessoas ten-
dem a ver apenas o seu lado negativo. Não 
compreendem que é como qualquer outro 
tipo de ciência, e não é tão mau como se 
pensa. (...) É como uma sabedoria aguçada.

A diluição das fronteiras entre o mági-
co e o real, tão presente nesta cinemato-
grafia, e tão estranha para o espectador 
ocidental, é uma noção crucial para 
entendermos a essência mais remota do 
terror na cultura deste povo e no cinema 
que o encarna. Aqui, como em outras 
culturas indígenas, tribais ou de tradição 
oral, a magia faz parte do mundo, está 
profundamente enraizada neste, espelha 
o contacto com tão múltiplos estados de 
consciência, é uma presença que se expe-
riencia como (o) real. Dessa forma, “não 
há nada que não seja de alguma forma 
mágico, pois só o facto de o mundo existir 
é já algo transcendente. Que continue a 
existir, que continuadamente mantenha a 
sua existência”10. 
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mesmo sítio, ou respondem à mesma pulsão 
para encontrar esse sítio dentro de mim. E 
embora de formas muito diferentes, aquilo 
que me faz fazer filmes ou desenhar tem mui-
to a ver com a alegria. E a alegria, no fundo, 
é conseguir estar no presente. Estás agora, 
estás aqui, não estás a pensar o que é que não 
fizeste ou gostavas de ter feito ou devias estar 
a fazer, estás naquilo. Tem qualquer coisa 
de meditativo. É uma relação com o mundo 
muito bonita, muito simples, que lembra a 
relação das crianças com o que lhes acontece 
ou com o que lhes aparece. E o desenhar e o 
filmar são, de facto, propiciadores desse esta-
do. Isto acontece quando estás a montar um 
filme, não há certo nem há errado. Podes ter 
uma ideia, podes ter uma vontade, mas é só 
no fazer que o filme se começa a revelar e co-
meça a ganhar um corpo próprio com o qual 
tens que dialogar directamente: é no presen-
te, não na ideia. E as coisas são brutalmente 
orgânicas: tu mudas a duração de um plano 
ou uma cor, e tudo aquilo se transforma, ou 
seja, é uma matéria viva, e depois encontra 
o seu sítio, o seu sentido. Eu acho que isso 
acontece muito num filme e acontece muito 
num desenho.

Outra ligação que encontro entre o cinema 
e o desenho é que, a dada altura, comecei 
a trabalhar muito a ideia de fragmento. As 
coisas quebradas, as ruínas implicam uma 
perda, têm uma certa melancolia, mas ao 
mesmo tempo elas têm em si a potenciali-
dade do todo. E então eu comecei com esta 
ideia de que o fragmento na verdade é sinal 
do todo, e de que o todo ainda está lá, em-
bora num estado de incompletude, que é um 
estado que potencia a imaginação. O plano 
de cinema também é um fragmento, deixa 
imensas coisas de fora para ao mesmo tempo 
conter tudo o que está fora.
A ideia de fragmento tem muito a ver com 
a maneira como decidiste trabalhar o filme 
neste cartaz e, em particular, com a colagem, 
que também é uma técnica muito propícia a 
explorar isso… 
Há aqui uma questão que tem a ver com a 
angústia do começar. Como disse, a minha 
prática de desenho é muito a dos cadernos, 
e os cadernos são uma coisa maravilhosa, 
mas eles abrem-se e fecham-se, e só se abrem 
para ti ou para alguém a quem tu mostras, 
não é uma coisa que tu fazes para necessaria-
mente ser vista por outros. E portanto a mi-
nha maior prática do desenho é uma prática, 
na verdade, muito íntima, no sentido de ser 
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«As coisas quebradas, as 
ruínas implicam uma perda, 
têm uma certa melancolia, 
mas ao mesmo tempo elas
têm em si a potencialidade
do todo.»

o terceiro ano do curso 
de Ciências da Comu-
nicação, seguiu a me-
lhor amiga até Paris, 
onde, sem o procurar, 
descobre o cinema, rea-
lizando o seu primeiro 
filme, além começar a 

desenhar diariamente em cadernos. De 
volta a Lisboa, inscreve-se nas disciplinas de 
Cinema, e, ao receber dinheiro do ICA para 
fazer outra curta, com Mathilde Neves, ins-
creve-se em Desenho no Ar.Co. Mais tarde 
estuda gravura em Estrasburgo, mas a sua 
inquietação — e um certo gosto por árvores e 
onomástica — leva-a a fugir do circuito óbvio 
do cinema e das galerias, para fazer em vez 
disso um curso de guia de jardim botânico, 
que viria a dar o fruto imprevisível da edu-
cação para o cinema, experiência de que nos 
fala no ARGUMENTO 167.
---

Dizes que o cinema aconteceu um pouco por 
acaso. Foste para Paris e nessa altura come-
ças a desenhar também... Para ti eram coisas 
que se relacionavam de alguma forma ou dois 
mundos independentes?
À partida eu acho que estão ligados, na 
medida em que têm os dois a ver com um 
estado de atenção. E nesse sentido vêm do 

entre mim e mim, ou seja, não tem grandes 
compromissos. Houve uma vez um amigo 
meu que me disse uma coisa muito bonita: 
o caderno guarda todas as lições. Porque é 
mesmo uma procura, não tem um carácter 
final. Quando eu parto para qualquer coisa 
que é para o outro, que é feita mesmo para 
fora, já não é a mesma coisa. Quando entrei 
no Ar.Co tive dois professores que foram 
muito importantes, a Armanda (Duarte) e o 
Thierry (Simões), e o modo como eles faziam 
as coisas acontecer era criarem enunciados. 
E os enunciados, tal como a escola em geral, 
são no fundo armadilhas criativas, aquilo 
põe-te perante qualquer coisa e tu tens que 
arranjar uma resposta e não há uma certa, 
tens que descobrir. E quando saí da escola, 
quando deixei de ter enunciados que me 
fossem dados, quando deixei de ter essas 
prendas, a maneira que eu encontrei de 
continuar foi criar os meus próprios enun-
ciados. Sempre parti muito de coisas que já 
existiam. E no cinema também. A partir de 
certa altura, o Gonçalo Robalo, com a Longa 
Noite de Curtas, criou o enunciado, criou, 
generosamente, uma armadilha: ele manda 
uma convocatória, temos até não sei quando 
para entregar o filme, pronto. E neste caso, 
por exemplo, com a armadilha que tu me 
lançaste, foi um bocado a mesma coisa: tens 
um filme, como é que vais pegar nisto?
E porquê o A Woman under the Influence? 
Bom, porque gosto imenso do filme, à 
partida é isso. Mas há muitos filmes de 
que eu gosto muito… Quando falaste dessa 
hipótese, eu fiquei um bocado às voltas, 
qual seria o filme... Mas depois lembrei-me 
de uma conversa em que alguém falou no 
“filme que gostava de ter feito”. E eu de facto 
tenho essa relação com o A Woman under 
the Influence. Não acho que fosse capaz de o 
fazer, não é nesse sentido, mas gosto muito 
da maneira como o Cassavetes trabalhava, 
a cena do grupo, uma comunidade, uma 
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«Mas depois lembrei-me 
de uma conversa em que 
alguém falou no “filme
que gostava de ter feito”.
E eu de facto tenho essa 
relação com o A Woman 
under the Influence.»

família. Esse lado colectivo alegra-me, acho 
muito bonito, acho muito rico. E como isso 
faz com que tudo se articule... É uma coisa 
que eu admiro imenso, essa capacidade de a 
vida estar nos filmes. E na verdade essa foi a 
minha grande desilusão, não com o cinema, 
mas com o fazer cinema. O primeiro filme 
que eu fiz na escola, que era uma cena super 
colectiva, imensas ideias, e a experiência de 
rodagem foi uma coisa incrível, mas depois 
chegada, enfim, ao filme a que chegas, tive a 
sensação de que o filme era morto. Ou seja, 
a experiência tinha sido de um grande fôlego 
de vida mas eu não tinha sido capaz de fazer 
essa centelha de vida incendiar o filme. No 
Cassavetes, esse incêndio está lá.
Viste-o no cinema? 
Vi, vi. Na Cinemateca. Quando vim de 
Paris, assim a grande viragem para o cinema 
passou precisamente por ter começado a ir 
à Cinemateca, muitas vezes às duas sessões 
que era as que havia naquela altura. Via em 
regra de dois filmes por dia. Depois comecei 

a trabalhar, comecei a ver menos, depois fui 
viver para Sintra, e passei a ver ainda menos, 
e depois tive a minha filha... E eu não tenho 
esta... não é propriamente que não goste, mas 
não tenho de facto o hábito de ver um filme 
no computador, não é a mesma coisa... 
De facto, temos assistido a transformações 
brutais na maneira de fazer mas também na 
maneira de ver não só cinema, mas tudo, e tu 
estás, por exemplo, a dizer que gostas muito 
de cadernos, se calhar és mais analógica...? 
Sou, sou completamente analógica. Até cos-
tumo gozar e dizer que eu sou Ana-crónica. 
Eu não sou uma pessoa da técnica, de todo, 
ou seja, para mim as máquinas são umas coi-
sas super complexas. E não é que não tenha 
propriamente interesse nos resultados que a 
técnica produz, mas implica um tal esforço... 
Sou muito mais uma pessoa do artesanal. A 
mim parece-me muito mais simples e mais 
evidente tu tirares uma fotocópia, corta-
res, pintares e no fim digitalizares do que 
photoshops e… Mesmo do ponto de vista 

do resultado, voltando àquilo do fragmento, 
o fragmento é ainda parte da coisa, e a me-
diação da técnica é uma coisa que te afasta 
muito do corpo, da matéria. Não há borras 
de café a cair em cima de um desenho de 
computador.
E a tua experiência como educadora influen-
cia ou reflecte-se de alguma forma na tua 
prática mais artística, criativa?
Não sei, há as consequências das coisas, que 
são muito directas... Eu acho que o facto de 
há dez anos fazer filmes com os miúdos — 
que são filmes deles mas claro que também 
são muito meus, porque estou muito envol-
vida — fez com que eu, por exemplo, tenha 
deixado de ter tanta vontade de fazer filmes, 
porque na verdade já os faço. Não é que 
sejam meus, mas é que essa alegria de fazer 
tem um sítio onde acontecer. 

Acho que as coisas que fazes na vida, que 
ocupam a tua vida, acabam por se misturar. 
Por exemplo, os últimos filmes que eu fiz 
com a Jonnie [Joana Frazão] começaram a 
envolver os nossos filhos, porque eles estão 
aqui e portanto... Eu acho que as coisas estão 
sempre ligadas. Posto isto, eu não sinto pro-
priamente que tenha havido uma alteração, 
de ter passado a fazer de maneira diferente, 
quer o desenho, quer os filmes. Não sinto 
isso ou não vejo, não quer dizer que não 
esteja lá... 

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

Explosão contida de A leitura de Henry Fanti Latour —
aguarela e recorte em 2 páginas do caderno (2012)
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